مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،ویژه نامه ی 89

بررسی اثربخشی آموزشهای بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی بر اساس الگوی CIPP
سیده مهسا موسوی* :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
فاطمه نارنجی ثانی :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.
سید محمد میرکمالی :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.
چكیده :آموزش مداوم و توسعه حرفه ای عملکرد نیروی انسانی را ارتقا و پویاایی ساازمان را در پای هواهاد
داشت .تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزشهای بالندگی حرفه ای و عملکرد شغلی بر اساس الگوی
سیپ انجام شده است .جامعاه آمااری تحقیاق کلیاه اعضاای هیاات علمای ،مادیران و کارشناساان دانشاگاه
فرهنگیان استان زنجان به تعداد  341نفر در سال تحصیلی  89-89بود .بدین منظور تعداد  331نفر بهعناوان
حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری دادههاا توصایفی
– همبستگی است .آزمودنیها به دو پرسشنامه ارزشیابی اثربخشای اساتاف بایم ( )7339و عملکارد شاغلی
واتسون ( )3881پاسخ دادند .برای تحلی دادهها از روش حداق مربعات جزئی آزمون مدلهای انادازهگیاری
انعکاسی (آلفا کرونباخ ،روایی واگرا و همگرا ،بار عاملی) ،مدلهای ساهتاری (ضرایب معنااداری t-values / z
و معیار  R Squaresیا  )R2با استفاده از نرم افازار  Smart-PLSو  SPSS 24اساتفاده شاد .یافتاههاای
پژوهش نشان داد آموزش بالندگی حرفه ای در چهار مؤلفه ارزشیابی زمینه ،درون داد ،فرایناد و بارون داد باا
ضریب مسیر  19/391و ضریب تعیین  3/91بر عملکرد شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیاان اثاربخش
است .رابطه اثربخشی آموزش بالندگی با عملکرد شغلی با بار عااملی ،میاانگین واریاانس اساتخراجی و روایای
همگرا باالی ( ،)3/4ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالی ( ،)3/9ضرایب معناداری  zبااالی ( ،)3/89باا
ضریب تعیین ( )R2و نیکویی برازش ( )GoFمناسب ( )3/931مورد تأیید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :اثربخشی ،آموزش بالندگی ،عملکرد شغلی ،دانشگاه فرهنگیان.

*نویسندهی مسؤول :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
Email: mah.mousavi@ut.ac.ir
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موسوی و همكاران

میشود ،سر و کار دارد .برنامههای آموزش ضمن کار

مقدمه
عملکرد مطلوب هر سازمان وابسته به منابع انساانی

برای فراهم کردن دانش و مهارت در حوزههای جدید

آن است .سازمانها برای حفظ بقاء و پیشرفت هاود باه

ضروری است (الزوبی ،بنی عبدالرحمان و اسماعی

بهبود مستمر عملکرد هود نیاز دارناد و مناابع انساانی،

 .)7333یکی از مسائ مهمی که معموال برای مدیران

سرمایههای بنیادی سازمانها ،منشاء هر گوناه تحاول و

سازمان ها پیش می آید ،این است که آیا این آموزش

نوآوری تلقی میشوند (لورمن و کونیگ 7339؛ دملش و

ها اثربخش بوده اند؟ اثربخشی به معنای درجه یا

مکناون  .)7334اثربخشاای و موفقیاات هار سااازمان بااه

میزانی است که سازمان به هدف های مورد نظر هود

افرادی بستگی دارد که آن سازمان را تشاکی داده و در

نائ می شود (جی نینا  -آنا  .)7331و ارزیابی اثربخشی

آن انجااام وظیفااه م ایکننااد (االنیااان و اوجااو .)7339

آموزش بدین معناست که تا حدودی تعیین کنیم

بالندگی سازمان ها در گرو سارمایه هوشامند و داناش

آموزشهای انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت

آنها است (کاترینی  .)7333این امر مهم از طریق تربیت

های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده

صحیح نیروی انسانی امکان پذیر اسات (کار
 .)7338طبااااق گاااازارش باناا ا

پاتریا

جهااااانی ()7337

است .این درحالی است که با توجه به ضرورت برگزاری
دورههای آموزش ضمن هدمت ،متاسفانه ارزیابی از این

سرمایه گاذاری کشاورهای ساازمان همکااری و توساعه

دوره ها به طور جدی مورد توجه سازمان ها نبوده

اقتصادی و شرکتها بار روی مناابع ریار ماادی مانناد

است .در واقع برهی از برنامه های آموزشی که بسیار

کارکنان ،توساعه و تحقیاق و داناش رشاد چشامگیری

هردمندانه و با طراحی هوب و گران تهیه شده اند یا

داشته است .بنابراین سرمایهگاذاری در راساتای توساعه

فاقد برنامه ارزشیابی هستند و یا ارزشیابی انجام شده

منابع انسانی از اصلیتارین پایش زمیناه بقااء جامعاه و

در مورد آن ها ناقص است .تعیین اثربخشی دوره های

سازمان است.

آموزش ضمن هدمت کارکنان ،به برنامهریزان و مدیران

آموزش به مهمترین عام

در دنیای سازمانی تبدی

این امکان را می دهد تا تصویر روشنی از عملکرد

شدهاند ،چرا که کارایی و اثربخشی نیروی انسانی و

آموزش داشته باشند و به جای طراحی دوره های

سازمان را افزایش میدهد (هان ،هان و هان .)7333

عمومی و کلی ،دست به طراحی دوره های آموزشی

یافته های بررسی  3933سازمان جهانی در دهه گذشته

هاص ،مورد نیاز ،تکمیلی و جهت دار بزنند .هم چنین

نشان می دهد که مهم ترین عام توسعه و رشد این

این ارزیابی به شناسایی نقاط قوت ،کاستی ها و نیز

شرکت ها توجه به آموزش نیروی انسانی بوده است.

روش های پیشرفت و اصالح آن منجر می شود و به

همچنین بررسی دانشگاه هاروارد نشان داد کارکنان

طور کلی تصویری از وضعیت اثربخشی آموزشی دوره ها

تنها از  73تا  13درصد توانایی هود استفاده می کنند،

را نشان می دهد (فرهی  .)3183دهقانی ،دقیقی اصلی

اما اگر آموزش ببینند و بهطور شایسته برانگیخته شود،

و پورولی ( )3184نشان دادند آموزشهای ضمن

 93تا  83درصد توانایی های هود را بروز می دهند

هدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر دارد .نکوئی

(شاه کرمی پور و تیرگر  .)3183آموزش و توسعه ابزاری

مقدم و میررضایی ( )3181گزارش کردند که دورههای

برای ارتقا شغلی است که با تمام فعالیتهای توسعهای

ضمن هدمت ،مدیران را در ح مشکالت کاری و اهذ

که در حفظ و تقویت صالحیت حرفهای آنها هدایت

تصمیمها توانمند می کند .شاه کرمی پور و تیرگر
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( )3183و حیدری نژاد ،بهرامی و ازمنشا ( )3183به

و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان به تعداد

رابطه مستقیم بین چگونگی اجرای دورههای آموزش

 341نفر بود ،که در سال تحصیلی  89 - 89در دوره

ضمن هدمت و توانمندسازی مدیران تأکید دارند.

های تخصصی انگیزش و رهبری در سازمان ،نظام

االنیان و اوجو ( ،)7339برور و کامپ کاتر ( ،)7333چو

آراستگی اداری و شخصیت در محیط کار شرکت

( )7333دری ،اکبری و دری سده ( ،)7339سده

داشتند .تعداد  331نفر بر اساس جدول تعیین حجم

( ،)7339یلکو و کارتال ( )7339و امدئو و امادی

نمونه (کرجسی و مورگان) به روش نمونهگیری تصادفی

( )7339تاثیر آموزش های درون سازمانی را بر

ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها عبارتند از:

بهرهوری و افزایش مهارت مدیران را تأیید نمودند .با

پرسشنامه ارزشیابی اثربخشی استاف

بیم ( )7339و

وجود اهمیت این موضوع ،در بررسی ادبیات این حوزه

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ( .)3883مقیاس

هالئی محسوس در زمینه کاوش امر ارزشیابی اثربخشی

استاف بیم دارای  43گویه و شام چهار مؤلفه زمینه،

دوره های بالندگی حرفه ای دانشگاه فرهنگیان به چشم

درون داد ،فرایند و برون داد میباشد .آقاجانی ()3184

می هورد و پژوهش و نگارشی در زمینه دانشگاه

در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفا کرونباخ

فرهنگیان یافت نشد .پژوهش های انجام یافته در بستر

ک  3/838گزارش کرد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای

سازمان های متعدد مث صنعت و علوم پزشکی انجام

کرونباخ برای زمینه ،درون داد ،فرایند ،برون داد و

گرفته اند .تا زمانی که برنامه آموزش ضمن هدمت

اثربخشی ک

به ترتیب ،3/98 ،3/93 ،3/93 ،3/93

مدیران و کارکنان مورد ارزیابی قرار نگیرد نمی توان در

 3/99محاسبه گردید .پرسشنامه پاترسون دارای 31

مورد کارایی و اثربخشی آن اظهار نظر کرد .در حوزه

گویه است .پایایی آن در تحقیق ساعتچی ،کامکاری و

عم  ،سیاست گذاری و تصمیمگیری هم ارزشیابی

عسکریان ( %99 )3198گزارش شده است .در پژوهش

اثربخشی بصورت پراکنده و ناقص انجام یافته است .در

حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای عملکرد شغلی 3/939

سطح دانشگاه فرهنگیان برای اولین بار دو سال اهیر

به دست آمد .جهت تحلی

دوره های آموزشی برای مدیران ،اساتید و کارکنان

مربعات جزئی آزمون مدلهای اندازهگیری (آلفا

بصورت ساهتارمند برگزار شده است .بررسی اثربخشی

کرونباخ ،روایی واگرا و همگرا ،بار عاملی) ،مدلهای

دوره های بالندگی می تواند برنامه ریزی توسعه حرفه

ساهتاری (ضرایب معناداری  t-values / zو معیار R

ای اعضای دانشگاه را هدفمند نماید .در همین راستا

 Squaresیا  )R2و مدلسازی کلی معادالت ساهتاری

این پژوهش با استفاده از مدل سیپ به بررسی

و نرمافزار  Smart-PLSو  SPSS 24استفاده شد.

اثربخشی دورههای بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی

یافتهها

اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فرهنگیان می

داده ها از روش حداق

اطالعات جمعیت شناهتی پژوهش نشان میدهد

پردازد.

 99درصد ( 98نفر) آزمودنیهای مورد مطالعه مرد و

مواد و روش ها

 34درصد ( 34نفر) زن بودند .سابقه شغلی  14درصد تا

روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه
گردآوری داده ها توصیفی  -همبستگی است .جامعه

 33سال 49 ،درصد بین  33تا  73سال و  39درصد
باالی  73سال بودند 19 .درصد ( 43نفر) دارای مدر

آماری پژوهش شام کلیه مدیران ،اعضای هیات علمی
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کارشناسی 17 ،درصد ( 14نفر) کارشناسی ارشد و 33

متغیرهای پنهان قاب قبولند ،بار عاملی انجام شد .شک

درصد ( 8نفر) دکتری بودند.

 3بارهای عاملی مدل پژوهش را نمایش میدهد.

برای مشخص کردن اینکه شاهصهای اندازهگیری
متغیرهای مشاهده شده تا چه اندازه برای سنجش

شکل .1مدل اصالح شده و مقادیر بار عاملی

نتایج تحلی بار عاملی در شک  3نشان میدهد مقدار
بار عاملی همه گویه های مؤلفهها باالی  3/4میباشد که
نشان میدهد تمام سؤالهای مؤلفههای ارزشیابی
زمینه ،درون داد ،فرایند ،برون داد و عملکرد شغلی با
سطح همبستگی باال بههوبی متغیرهای مشاهده شده را
اندازهگیری میکند.
همچنین از معیار برازش مدل ساهتاری یعنی شاهص
ضریب تعیین ( )R2استفاده است .ضریب  R2تأثیر
متغیر برونزا بر متغیر درونزا محاسبه میکند .نتایج

شک  3نشان میدهد میزان  R2زمینه ،درون داد،
فرایند ،برون داد و عملکرد شغلی به ترتیب ،3/19
 3/97 ،3/99 ،3/49و  3/91بهدستآمده که مناسب
بودن برازش مدل ساهتاری را تأیید میکند.
میزان همبستگی ی سازه و شاهصهای مربوط به آن
از طریق آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد.
همچنین روایی همگرا مدل از طریق میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEمحاسبه شد .جدول  3نتایج
ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا را
نشان میدهد.

جدول  .1نتایج ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

()CR

()AVE
.0..7

متغیر

آلفای کرونباخ

زمینه

.07.0

.07.0

درون داد

.07.

.07..

.0...

فرایند

.00.

.007.

.06.1

برون داد

.0000

.00.1

.0700

عملکرد شغلی

.00.7

.0007

.07.0

نتایج جدول  3نشان میدهد هر چهار مؤلفه اثربخشی

 ،3/9پایایی ترکیبی باالی  3/9و روایی همگرا باالی 3/4

دوره و متغیر عملکرد شغلی دارای آلفای کرونباخ باالی

از معیارهای مذکور

میباشند .در نتیجه مقادیر هری
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از متغیرهای مکنون بیشتر از حد نصاب و

معیار بعدی سنجش برازش مدلهای اندازهگیری در

آستانه تعریف شده است؛ بنابراین میتوان مناسب بودن

تحلی های حداق مربعات جزئی روایی واگرا است که با

وضعیت پایایی و روایی همگرایی مدل پژوهش را تأیید

روش فورن و الرکر انجام شده است.

کرد.
جدول  ..ماتریس سنجش روایی واگرا با روش فورنل و الرکر
درون داد

فرایند

برون داد

عملکرد شغلی

متغیر

زمینه

-

-

-

زمینه

.06.0

-

-

-

درون داد

.0.1.

.000.

-

-

فرایند

.0.1.

.0.07

.07.0

-

برون داد

.0..0

.0..0

.0.77

.0660

-

عملکرد شغلی

.01.6

.0.1.

.00.0

.00..

.000.

نتایج جدول  7نشان میدهد مقادیر قطر اصلی تمامی

گفت مدل از برازش و روایی واگرای مناسبی برهوردار

متغیرهای پنهان مرتبه اول (،3/984 ،3/993 ،3/978

است.

 3/999و  )3/997از مقدار همبستگی آن با سایر

برای محاسبة معنیدار بودن مسیرهای نمونه از روش

متغیرهای مکنون مدل بیشتر است؛ بنابراین میتوان

ضرایب معناداری  )t-values( zاستفاده شد .شک 7
ضرایب مسیر مدل را نشان میدهد.

شکل ..ضرایب معناداری  zمدل ساختاری

شک  7نشان میدهد ضرایب مسیر ارزشیابی مؤلفههای

معیار  3/89بیشتر میباشد .این نتیجه بیانگر معنادار

زمینه ،درون داد ،فرایند ،برون داد به ترتیب ،39/918

بودن مسیرها و مناسب بودن مدل ساهتاری است.

 98/893 ،31/897و  98/148و بهطورکلی ضریب

در نهایت معیار نیکوی برازش ( )GoFمربوط به بخش

مسیر اثربخشی دورههای بالندگی بر عملکرد شغلی

کلی مدلهای معادالت ساهتاری است که پس از

 19/391بوده که در سطح  81درصد اطمینان از ضریب

برازش بخش اندازه گیری و بخش ساهتاری مدل،

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،ویژه نامه ی89

98

موسوی و همكاران

برازش بخش کلی نیز انجام شد .سه مقدار 3/71 ،3/33

سازمانی در مواقع ضروری ،ایجاد تعلق هاطر به سازمان

و  3/19بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برازش

و اهداف آن و افزایش کارآیی عملکرد شغلی موثر است.

مدل مطرح شده است .معیار نیکویی برازش از فرمول

ارزشیابی زمینه دورههای بالندگی نشان میدهد
نیازها ،ارتباط محتوا با نیازهای شغلی و برنامهریزی

زیر به دست میآید:

دورههای آموزشی بهصورت مناسب انجام شده است.
نیازسنجی عناوین دورههای آموزشی چندمرحلهای در
)

سطح صف (مشمولین و کارشناسان) و ستاد (سازمان

ابتدا میانگین مقادیر اشتراکی (

متغیرهای مکنون محاسبه و سپس میانگین ضریب

مرکزی و مدیریت بالندگی حرفه ای) و برنامهریزی و

تعیین (

هدفگذاری مشخص و روشن برای اجرای دورهها،

) به دست آمد.

عدد به دست آمده  3/931نشان از برازش کلی مناسب

اجرای اثربخش دورههای بالندگی را فراهم کرده است.

مدل نهایی پژوهش است.

فرایند آموزش و بهسازی با تعیین افرادی که باید این
آموزش را دریافت کنند ،اطالعات مورد نیاز که باید ارائه

بحث
هدف از پژوهش بررسی اثربخشی آموزش های
بالندگی و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی ،مدیران و
کارکنان بود .نتایج پژوهش نشان داد شرکت در
دورههای بالندگی در چهار مؤلفه زمینه ،درون داد،
فرایند و برون داد با ضریب مسیر  19/391و ضریب
تعیین  3/91بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی،
مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان اثربخش است.
نتایج پژوهش با یافتههای دهقانی ،دقیقی اصلی و
پورولی ( ،)3184نکوئی مقدم و میررضایی (،)3181
شاه کرمی پور و تیرگر ( ،)3183حیدری نژاد ،بهرامی و
ازمنشا ( ،)3183االنیان و اوجو ( ،)7339برور و کامپ
کاتر ( ،)7333چو ( )7333دری ،اکبری و دری سده
( ،)7339یلکو و کارتال ( )7339و امدئو و امادی
( )7339همسو است .نتایج پژوهش ها نشان داد ارزیابی
اثربخشی دوره های ضمن هدمت به منزله دمیدن
جانی تازه در پیکره سازمان بوده که هواهد توانست
هدایتگر هوبی جهت ارتقاء سطح سازمان باشد.
آموزش های بالندگی بر ارتقای اطالعات ،دانش و
مهارت های اساتید و کارکنان ،کم

به تغییرات

شوند ،چگونگی ارائه آنها و زمان مناسب برای اجرای
آموزش شروع میشود؛ و به برنامههای آموزشی منتج
میشود که نیازهای هاص سازمانی را تأمین میسازد
(مسمر ،بوگاردس و ایزب  .)7339نیاز آموزشی ،اساساً
هر گونه کمبود و کسری در عملکرد کارکنان ،با عملکرد
بالقوه آنان است که بهوسیله آموزش متناسب و مقتضی
قاب

جبران و اصالح باشد (همه مردای ،هراسانی و

فتحی واجارگاه .)3181
رعایت مال های انتخاب مدرسین دوره و استفاده از
مدرسین متخصص ،آگاه و دارای قدرت ارائه مطالب،
پیشبینی و اجرای برنامهریزی محتوایی و بودجهای
دوره ،فراهم آوردن امکانات ،تجهیزات و فضای آموزشی
نسبتاً مطلوب کیفیت درون داد دوره را افزایش داده
است .مدرسین با تأم

بیشتر و رعایت استانداردهای

دوره مربوطه از بین اساتید هوشنام استانی و
بروناستانی انتخاب میشوند.
همچنین بهتبع استفاده از مدرسان متخصص ،استفاده
از روشهای فعال آموزش و کاربردی بودن آن کیفیت
فرایند را ارتقا میدهد .توجه به اصول آموزش
بزرگساالن در برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی مد نظر
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بوده است .اجرای مناسب دوره و مطابقت روش تدریس

حرفه ای در سطح سازمان مرکزی و واحد بالندگی در

با اهداف و محتوای دوره فرایند را تحت تأثیر قرار

ساهتار سازمانی پردیسهای استانها ،توجه به امر

محتوای دوره با توجه به نیازهای

نیازسنجی با توجه به اهداف سازمان ،توجه به تأمین

سازمانی از طرف مدیریت بالندگی حرفهای سازمان

امکانات و تجهیزات ،رعایت استانداردهای گزینش

مرکزی تدوین میشود .نهایت تالش انجام میگیرد تا

مدرس دوره و ارائه مطالب و در نهایت رعایت اصول

محتوای دوره بهروز ،کاربردی و جذاب باشد.

آموزش بزرگساالن میزان اثربخشی دورههای بالندگی

مشارکت حداکثری مشمولین دوره نشان از انگیزه و

برگزار شده دانشگاه فرهنگیان را بر عملکرد شغلی

کیفیت فرایند برگزاری دوره بالندگی است .از دیدگاه

مدیران و کارکنان افزایش داده است .با توجه به اینکه

فراگیران دوره در حد انتظار برگزار شده است و در

در این پژوهش دورهها بهصورت جامع مورد بررسی قرار

مسیر سازمانی و وظایف شغلی مؤثر بوده است .مدیران

گرفت پیشنهاد میشود اثربخشی هر کدام از دورهها

مشارکتکننده در برقراری روابط انسانی ،زمینههای

بهصورت مجزا مورد تحلی قرار گیرند .از دیدگاه سایر

اهمیت دادن به آموزش کارکنان ،استقبال از تغییرات و

عوام

دورههای بالندگی از جمله برنامه ریزان و

نوآوریها و در زمینه اعتماد به نفس و انجام امور اداری

مدرسان اثربخشی دوره مورد ارزشیابی قرار گیرد.

دارای عملکرد بهتری میباشند (االنیان و اوجو .)7339

استمرار فرایند نیازسنجی زمینه اجرای دورههای

استفاده از دوره های آموزش ضمن هدمت اثرات

بالندگی و اثربخشی آن را در عملکرد شغلی بهبود

مفیدی بر سازمان هواهد داشت که از فواید مهم

میبخشد .در امر نیازسنجی و طراحی نظرات مدرسان و

آموزش های ضمن هدمت می توان تاثیر مهم در

مسئولین برگزای دورههای بالندگی احصا گردد .در

ارتقای آگاهی و مهارت های کارکنان را نام برد ،که

نهایت با توجه با اهمیت اصول آموزش بزرگساالن

همین امر باعث گردش شغلی نیز می شود .گردش

محتوا ،روش تدریس ،انعطافپذیری در زمان و مکان

میدهد .سرفص

شغلی باعث تغییرات روحیه تعام

و همکاری بین

برگزاری در فرایند اجرا مورد توجه قرار گیرد.

کارکنان ،تقویت یا ایجاد رفتارها و مهارت ها در زمینه
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The Effectiveness of Professional Development Trainings on Job
Performance on the CIPP Model
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Abstract: Continuing education and professional development will enhance the
human resource performance and the dynamics of the organization. The purpose of this
study was to survey the effectiveness of professional development trainings on job
performance on the CIPP model. The present research method was descriptivecorrelational and the statistical population of the study was all managers, professors and
employees of the Farhangian University of Zanjan during year of 2018-2019. 103
people were selected through random sampling. Then, the contributors responded to
Stufflebeam effectiveness questionnaire (2007) and Watson's job performance (1995).
For analyzing the data, partial least squares method was used to test the reflective
measurement models (Cronbach's alpha, divergent and convergent validity, factor
load), structural models using Smart-PLS. after data analysis, the findings of this study
showed that participation in the upcoming periods was effective in four components of
field, internal, process, and outsourcing evaluation with a path coefficient of 56.55 and
a coefficient of 0.83 on the job performance of the managers and staff of the University
of Cultural Sciences. in addition, the relationship between the effectiveness of high
education with job performance with factor load, extraction mean variance and high
convergent validity (0.4), Cronbach's alpha coefficient and high probability (0.7), high
z high coefficients (1.96), and coefficient of determination (R2) and Good Fit (GoF)
(0.605) were approved, respectively. The results of the research, therefore, indicated
that the training program was effective in developing the competencies and abilities of
managers and employees. Measuring the effectiveness of advanced courses in
improving and also its implementation can be useful.

Keywords: Effectiveness, Development Trainings, Job performance, Farhangian
University.
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