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 چکیده
 

 اثربخشی میزان مقایسه و بررسی هدف با حاضر پژوهش
 الگوی اساس بر حضوری و مجازی خدمت ضمن هایآموزش

 هدف، لحاظ به پژوهش این. است شده انجام پاتریک کرک
 پس از وقوع –از نوع علیتوصیفی و  شرو لحاظ از و کاربردی

 بیرجند شهر متوسطه دبیران کلیه شامل آماری جامعه. است
 و کرجسی جدول به استناد با که بود نفر 601 تعداد به

 به اینمونه تصادفی، گیرینمونه روش از استفاده با و مورگان
. گرفتند قرار موردمطالعه و انتخاب جامعه از نفر ۲۲۵ حجم
 سازه روایی. بود ساختهمحقق پرسشنامه هاداده دآوریگر ابزار

 بر نیز پرسشنامه و محتوایی صوری روایی و عاملی تحلیل با
 پرسشنامه پایایی. گرفت قرار مورد تائید متخصصان نظر اساس

 آموزش پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب به استناد با نیز
 برای. دآم دست به 979/0 حضوری آموزش و 983/0 مجازی
 آماری هایروش و SPSS افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه

 t -ویلکاکسون – جفتی هایآزمون استنباطی و توصیفی
. شد استفاده ANOVA راهه یک واریانس تحلیل -مستقل

 در آموزش هاینحوه بین که دهدمی نشان پژوهش هاییافته
 فاوتت سازمانی نتایج و رفتاری یادگیری، واکنش، سطوح

 آمدهدستبه هایمیانگین کهطوریبه دارد؛ وجود معناداری
 سزاییبه تأثیر تواندمی حضوری آموزش که دهدمی نشان

 در و باشد داشته سطح چهار این در مجازی آموزش به نسبت
 موثر سازمانی نتایج و رفتار یادگیری، شغلی، عملکرد بهبود
 . شود واقع
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Abstract 
 

The current research was conducted with the aim 

of investigating and comparing the effectiveness 

of virtual and face-to-face in-service training 
based on the Kirkpatrick model. in terms of 

purpose, this study an applied research and in 

terms of the method, it is descriptive. The 
statistical population included all secondary school 

teachers of Birjand city (N = 601) from among 

whom, based the table of Krejcie and Morgan and 
using the random sampling method, a sample of 

225 people was selected and studied. The data 

collection tool was a researcher-made 
questionnaire. The construct validity was 

confirmed by factor analysis and the face and 

content validity of the questionnaire was 

confirmed based on experts’ opinion. The 

reliability of the questionnaire was also estimated 

by referring to the Cronbach's alpha coefficient 
which was 0.983 for the virtual education 

questionnaire and 0.979 for the face-to-face 
education. SPSS software and descriptive and 

inferential statistical methods of paired T-tests - 

Wilcoxon - independent T-test, and one-way 
ANOVA were used for data analysis. The findings 

of the research show that there is a significant 

difference between the methods of training in the 
levels of reaction, learning, behavior and 

organizational results. It was found out that there 

was a significant difference between the face-to-
face training and the virtual training in these four 

levels and be effective in improving job 

performance, learning, behavior and 
organizational results. 

 
Keywords Effectiveness, virtual in-service, in-
person in-service, Kirkpatrick 
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 مقدمه

ها سازمان یهی است در چنین زمانی همهسرعت درحال تغییر و تحول است؛ بدعصر امروز به

سازی برای پذیرش تغییر و تحوالت باشند الخصوص سازمانهای آموزشی باید دائماً در حال آمادهعلی

؛ 1۴01فرگنی، های خود را توسعه دهند )کدخدائی، جعفری و صالحیو از این طریق قابلیت

ترین مسئله محسوب بع انسانی، مهم(. در قبال این تغییرات، بهسازی منا1۴00ثابت، صدقی

تنها امر مهمی است بلکه بسیار الزم و ها نه(. آموزش در سازمان1۴00شود)مشکوه و رضایی، می

های چشمگیر جوامع از (. سرعت باالی دانش بشری و پیشرفت1۴01حیاتی است )پرندین و نجفی، 

گیری از جاری به خود گرفته، بهرهکنترل و انفابعاد مختلف علمی و فناوری که روندی غیرقابل

های کارکنان و هماهنگی با تغییرات شتابان منظور افزایش دانش، نگرش و مهارتآموزش را به

(. آموزش کارکنان، عنصری اصلی در جهت 1۴00سازد )فیروزیان و سروری، محیطی، ضروری می

-ازمان را نیز تضمین میتأمین و حفظ آینده سازمان است و همچنین ارائه خدمات مناسب یک س

؛ موحدی، ماندگار، بحیرایی و 1۴01زیاری، معظمی و کاوسی، زاده، دشمن)دهقانکند 

 (. ۲01۴، 1؛ اشنایدر، پالتزو استاچ1۴01فرگنی، صالحی

وپرورش، معلمان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی هستند و همچنین عاملی در نظام آموزش

، ۲روند )کیویرند، لیجن، لپ و تمیماشمار میتغییرات آموزشی به کننده برای موفقیت درتعیین

وپرورش هستند و نقش مؤثری (. معلمان ازجمله عوامل کلیدی نظام آموزش1۴01؛ رحیمی، ۲0۲1

گرگری، سازی فرآیند آموزش دارند )ادیب، زارع، محمودی و بدریدر تسهیل یادگیری و اثربخش

نقش اصلی را در تعلیم و تربیت افراد جامعه بر عهده دارند و با  معلمان، (.۲007، 3؛ وودارد1۴00

گذارند )توکلی، رحمانی، توکلی و ها تأثیر مینگفتار و رفتار خود به عنوان الگوی متربیان بر آ

آموزان، دارای معلمان باید برای انجام وظایف خود و انتقال دانش ارزشمند به دانش (.1۴00توکلی، 

به همین دلیل، توانمندسازی معلمان  (.۲018، ۴افی باشند )کوپریادی و همکارانتخصص و دانش ک

ها از جمله وپرورش است. آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازماناز مسائل مهم در آموزش

(. 139۵پور و پیروزنیا، شود )نصری، کرموپرورش، به صورت آموزش ضمن خدمت برگزار میآموزش

گذارند. های خود را مستقیماً با دیگرمعلمان به اشتراک میراد متخصص یافتهدر این فرآیند اف

های دانش و مهارتی را در کارکنان پرورش تواند قابلیتهای آموزش ضمن خدمت میدوره

 (.139۵واجارگاه، دهد)فتحی

                                                           
1. Schneider, Pältz& Stauche 

2. Kivirand, Leijen, Lepp & Tammemäe 
3.Woodard 

4. Copriady & et all 



 33                                           … خدمت ضمن هایآموزش اثربخشی میزان مقایسه و بررسی 

 

های ضمن خدمت وجود دارد. آموزش ضمن خدمت، شامل انواع برداشت مختلفی از دوره

(. آموزش ضمن ۲018، ۲؛ کمرت۲017، 1شود )آزتوسنای میرای افراد در محیط حرفهپیشرفت ب

ای است که باهدف افزایش شدهریزیو طرح اندیشیدههای هدفمند، ازپیشخدمت مجموعه کنش

مند به بهبود و ارتقای سطح دانش، مهارت و طور مداوم و نظامرفاه و اثربخشی فرد و سازمان، به

؛ کویالپیو ۲0۲۲، 3پردازد )جالوف به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان، میهای معطنگرش

( آموزش ضمن خدمت را کوششی برای ارتقای شایستگی کارکنان 1967(. وایلز )۲0۲۲، ۴و کالو

های تحقیق، بازدیدها، ها و گروههای بازآموزی، نشستهای آموزش کالسآموزشی از طریق دوره

افشار و وردی، نوریکند. به عقیده حقاصالح وضع کارکنان تعریف میها و سخنرانی

 شود که در(، آموزش ضمن خدمت، به مجموع تجارب آموزشی و شخصی اطالق می1399کمیجانی)

توان کند. میای معین، مشارکت میمندسازی فرد در یک نقش حرفهتوانمندسازی و رضایت

های مداوم تصور کرد که افراد برای ایفای نقش مؤثر در های ضمن خدمت را جزئی از آموزشآموزش

های ویژه با پیشرفتطورکلی روابط اجتماعی، به آن نیازمندند؛ این نیازمندی، بهروابط شغلی و به

روز بیشتر طور خاص، روزبههای اطالعاتی، بهطورعام و گسترش فناوریفناوری و خودکاری، به

( یکی از اهداف 1399یامچی و اینانلو )پژوهش محمدی، خرسندی (. طبق1388اله، شود )امانمی

ها و هنجارهای مطلوب در گرایش های ضمن خدمت، عالوه بر بهبود کارآمدی، کسب نگرشآموزش

 های ضمن خدمت است.به حضور و پیگیری برنامه

های ضمن خدمت، در ارتقای کیفیت دهند که آموزشمی ها نشانبسیاری از پژوهش

ها (. پیامدهای این آموزش۲018، ۵وپرورش، اثربخش و ضروری است )آیواز تونسل وکوبانگلوزشآمو

های آموزش ها متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال، شرکت در برنامهنمتناسب با هدف برگزاری آ

ها ضمن خدمت مرتبط با خالقیت در تدریس، میزان خالقیت در تدریس معلمانی را که در دوره

های ضمن خدمت ( و یا برگزاری دوره139۴اند، افزایش داده است )بهرامی و حسینی، داشته حضور

نژاد، مرتبط با تربیت بدنی، منجر به افزایش توانمندسازی دبیران این رشته شده است )حیدری

 (.1391بهرامی و ازمشا، 

جه به مشکالت شده است. با توصورت حضوری برگزار میهای ضمن خدمت در ابتدا بهآموزش

آموزش ضمن خدمت حضوری و تمایل فراگیران به دسترسی غیرحضوری به مطالب، بدون 

موقع در کالس، بحث آموزش ضمن های زمانی و مکانی و مشکالت حضور اجباری و بهمحدودیت

(؛ از سوی دیگر، دنیای امروز به سمت 1391خدمت مجازی مطرح گردید )محمدی و رنجبر،

سو شدن با ای جز هموپرورش نیز چارهرود و آموزشهای خود پیش میام ساحتشدن در تممجازی

                                                           
1. Uztosun 

2. Cömert 

3. Jala 
4. Quilapio & Callo 

5. Ayvaz-Tuncel & Çobanoglu 
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جاکه رویکردهای سنتی، قادر به (؛ همچنین ازآن1۴00این جریان ندارد )نیکخواه و قنبری، 

ویژه ارتباطات بهوگیری از فناوری اطالعاتساختن تمامی نیازهای آموزشی افراد نیستند، بهرهبرآورده

تواند بسیاری از موانع و مشکالت شیوه سنتی آموزش را برطرف و راه را برای ازی میآموزش مج

 (. 139۵واجارگاه، پیدایش نوین آموزش نیروی انسانی هموار نماید )فتحی

 ارتقای برای دنیا تمام فراگیر در و مؤثر روشی مجازی آموزش هایدوره از استفاده اخیر، دهه در

 دنیایی در معلمان گرفتن قرار مستلزم اثربخش، و یادگیری است. آموزش معلمان اثربخشی و کیفیت

 معلمانتربیت  چالش با که باشد. کشورهاییبا زندگی می و مرتبط مناسب فرهنگی هایزمینه با

 از خالقانه استفاده طریق از و باشند قدیمی هایبهبود روش دنبال به باید اند،مواجه اثرگذار

(. 1396کنند )رافعی و آیتی،  اجرا را هادوره اینترنت، مؤثرترین طریق از و یارتباط هایفنّاوری

توانند به ها مینابزارهای یادگیری الکترونیکی و مجازی این مزیت را برای کارکنان دارند که آ

های آموزش الکترونیکی هرکاری را در هر زمان و صورت فردی و گروهی یاد بگیرند که با تکنولوژی

(. براساس 1399زیاری، معظمی و کاوسی، زاده، دشمنکه مناسب باشد، انجام دهند )دهقان مکانی

های مصروفه های ضمن خدمت معلمان، علیرغم هزینهشده پیرامون دورهنتایج برخی تحقیقات انجام

 ها، تاثیر چندانی بر بهبود عملکرد معلمان نداشته است، این موضوعزیاد و فراگیربودن این دوره

های ضمن خدمت تاثیردارند و از سویی، دهد که عوامل مختلفی در اثربخشی آموزشنشان می

 (.1393ها مزایای خاص خود را دارند )صالحی، شریفی و اسدی، هرکدام از این نحوه آموزش

از آنجایی که رسیدن به اهداف یک سازمان، نیازمند توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله 

ها بر موزش به کارکنان نیز زمانی سودمند است که شواهد معتبری در مورد تأثیر آموزشاست، آ

شیرسوار، ضیایی و بهبود رفتار و عملکرد فراگیران و طبعاً منافع سازمانی ارائه کند )محمدی، رزقی

عموالً (. این امر به جنبه مهمی از آموزش و ارزشیابی اشاره دارد که م1398؛ مظفر، 1398نیا، هاشم

( 1399(. تحویلداری و همکاران )1386شود )جعفرزاده، یاد می« اثربخشی آموزش»عنوان از آن به

گونه تعریف کرد: تعیین اینکه با توان ایناند که اثربخشی را میدر تعریف اثربخشی چنین آورده

اند یا خیر. سب شدههای قصدشده، آیا اهداف یک برنامه، کهای واقعی در مقابل بازدهتوجه به بازده

بنابراین یک آموزش اثربخش، موجبات دستیابی به اهداف آموزشی یک سازمان و درنتیجه، موفقیت 

چنین تواند موجب برتری عملکرد سازمانی و همآورد. آموزش اثربخش میو کامیابی آن را فراهم می

ا آموزش معلمان با هدف (. در همین راست139۵ساز رشد کارکنان باشد )شجاع و همکاران، زمینه

گیرد. انجام وظایف شغلی بنا بر برآوردن نیازهای آموزشی، فردی، شغلی و سازمانی، صورت می

ها، ها، نگرشهایی است تا افراد بتوانند مهارتها نیازمند آموزشنماهیت عملکردی و کاربردی آ

کیا، شغلی ارائه نمایند )فالحیهای دانش و اطالعات عملی و کاربردی الزم را برای انجام فعالیت

های ضمن خدمت مربیان ریزان آموزش(. نکته قابل ذکر این است که برنامه1383؛ صدری، 1۴00
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ها و نیازهای مربیان را تواماً مورد ها، قابلیتامور تربیتی، باید به هنگام تعیین محتوای این آموزش

 (. 1393مالحظه قرار دهند )بختیارنصرآبادی و همکاران، 

های آموزشی وجود دارد؛ ازجمله الگوهای مختلفی در سنجش اثربخشی آموزش و ارزشیابی دوره

، فیلیپس، سالیوان و... اشاره کرد )آشفته و 1توان به کرک پاتریکالگوهای اثربخشی آموزش می

های نظران در حوزه ارزشیابی اثربخشی برنامه(. کرک پاتریک یکی از صاحب1۴00اورنگیان، 

های آموزشی، از جمله شده برای ارزشیابی برنامهموزشی است و الگوی وی یک چارچوب پذیرفتهآ

(. الگوی کرک پاتریک در چهار سطح واکنش، 1397ضمن خدمت است )زارع و ویزشفر، 

( 1996(. کرک پاتریک )1۴00یادگیری)دانش(، رفتاری و نتایج سازمانی است )آشفته و اورنگیان، 

( که عبارتنداز: سطح 1399کند )به نقل از مقامی، ارزشیابی آموزش پیشنهاد میچهار سطح برای 

کنندگان را در مورد برنامه )نسبت به آموزش، برنامه درسی، ، که چگونگی احساس شرکت۲واکنش

کند. سطح گیری میتکالیف درسی، تجهیزات آموزشی، کالس، محتوای آموزشی و...( اندازه

ها و حقایقی است که در دوره آموزشی، به ان فراگیری مهارتکه تعیین میز 3یادگیری

تعیین میزان تغییراتی است که در رفتار  ۴شده است. سطح رفتاریکنندگان آموختهشرکت

شود. منظور از سطح نتایج سازمانی، های آموزشی حاصل میکنندگان در اثر شرکت در دورهشرکت

یم به سازمان ارتباط دارد و در آن شواهدی از نتایج، از طور مستقهایی است که بهمیزان تحقق هدف

شود )کشاورزی، مسرور ها و افزایش کیفیت تولیدات بررسی میکاریها، دوبارهقبیل کاهش هزینه

 (.139۲؛ آزادگان، آیتی و آزادگان، 139۵واجارگاه، ؛ فتحی1398ززولی، رودسری، جانانی و ذبیحی

های جامعه با این روز، ضرورت هماهنگی و همراهی سازمانتحوالت پیچیده و سریع عصر ام

ها، ترین عامل و سرمایه سازمانعنوان مهمکند. نیروهای انسانی هر سازمان، بهتغییرات را ایجاب می

باید بتوانند متناسب با این تغییرات و تحوالت پاسخگوی نیازهای سازمان و جامعه باشند؛ رسیدن به 

شود. با توجه به های ضمن خدمت انجام میوپرورش از طریق دورهموزشاین هدف در سازمان آ

های ضمن خدمت به صورت وپرورش به برگزاری دورهاینکه مدتی است که به دلیل گرایش آموزش

بودن این ها به صورت حضوری کمرنگ شده است و از سویی اثربخشمجازی، برگزاری این دوره

وپرورش و تحقق اهداف در نظرگرفته شده، افراد شاغل در آموزش ها در راستای توانمندسازیدوره

های ضمن خدمت حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش

 مجازی و حضوری بر اساس الگوی کرک پاتریک است.

 
 

                                                           
1. Krikpatric 

2..reaction 
3. Learning 

4. behavior 
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 سؤاالت تحقیق

، تفاوت آیا بین میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی و حضوری در سطح واکنش

 معناداری وجود دارد؟

آیا بین میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی و حضوری در سطح یادگیری )واکنش(، 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی و حضوری در سطح رفتاری، تفاوت 

 معناداری وجود دارد؟

ت مجازی و حضوری در سطح نتایج، تفاوت آیا بین میزان اثربخشی آموزش ضمن خدم

 معناداری وجود دارد؟
 

 روش 

پس از وقوع و ازنظر هدف تحقیق،  -ها، توصیفی از نوع علیاین تحقیق ازنظر روش گردآوری داده

وپرورش شهر بیرجند و ازنظر قلمرو زمانی، تحقیق در کاربردی است. قلمرو مکانی تحقیق، آموزش

نفر از دبیران  610پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از  انجام 96-97سال تحصیلی 

گیری به روش تصادفی و حجم نمونه بر اساس جدول متوسطه شاغل شهر بیرجند بوده است. نمونه

 نفر انتخاب شدند.  ۲۲۵کرجسی و مورگان تعداد 

شده ی استفادهانهساخته و روش کتابخاجهت گردآوری اطالعات موردنیاز، از پرسشنامه محقق

شده و از است. پرسشنامه مورداستفاده بر اساس مقیاس لیکرت، از خیلی کم تا خیلی زیاد، مرتب

های موردنظر را در مورد دو نحوه آموزش مجازی و دبیران خواسته شد، در مقابل هر گویه، گزینه

سطح واکنش، حضوری عالمت بزنند. پرسشنامه موردنظر بر اساس الگوی کرک پاتریک در چهار 

سؤال، برای مؤلفه 1۲شده است. برای مؤلفه واکنش تعداد یادگیری، رفتاری و نتایج سازمانی ساخته

 9سؤال و برای مؤلفه نتایج سازمانی تعداد  17سؤال، برای مؤلفه رفتاری تعداد  6یادگیری تعداد 

ی صوری و محتوایی و گیری از دو روش روایسؤال طراحی گردید. برای تعیین روایی ابزار اندازه

نفر از متخصصان  7شده که بدین منظور پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی استفاده

ریزی درسی موردبررسی قرار گرفت؛ همچنین برای روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی برنامه

 استفاده شده است. 

گیری و کفایت تعداد نمونهبرای کفایت  KMOقبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، از آزمون 

ها و از آزمون کرویت بارتلت برای تعیین معناداری ارتباط گویه بینی هر مؤلفهها برای پیشگویه

و آزمون برتلت نیز  7/0باید باالی  KMOاستفاده شده است. مقدار شاخص کفایت نمونه برداری 

و سطح معناداری آزمون  966/0 برابر KMO مقدار که داد نشان هاباشد. یافته 0۵/0باید کمتر از 

شده است؛ این بدان معنی است که میان متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد. آزمون  001/0
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 ماتریس همبستگی داری،های معنیشاخص این از استفاده با یعنی است، نیز معنادار بارتلت کرویت

 است. مناسب عاملی تحلیل انجام برای هاداده
 های پرسشنامهبندی عاملشده در تحلیل عاملی برای دستهصد واریانس تبیین( در1جدول )

 بارها مجذورات مجموع چرخش بارها مجذورات مجموع استخراج مقادیر ویژه 

 هاعامل
جمع 

 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

جمع 

 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

جمع 

 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 ۵1/۲۵ 99/۵7 99/۵7 ۵1/۲۵ 99/۵7 99/۵7 01/11 03/۲۵ 03/۲۵ 

۲ ۲۵/۲ 1۲/۵ 11/63 ۲۵/۲ 1۲/۵ 11/63 6۵/7 ۴0/17 ۴۲/۴۲ 

3 73/1 93/3 03/67 73/1 93/3 03/67 09/6 8۴/13 ۲6/۵6 

۴ 33/1 03/3 06/70 33/1 03/3 06/70 07/6 80/13 06/80 

 مربوطه، عوامل روی تا دش چرخش داده سؤاالت واریماکس، چرخش از استفاده با بعد، مرحله در

 .شوند حذف دارند عاملی نامناسبی بار که سؤاالتی و دهند نشان را بیشتری عاملی بار

 هستند به یک از باالتر ویژه ارزش دارای که عواملی عاملی، تحلیل اجرای از حاصل نتایج پایه بر

 است، مقادیر شده داده اننش (1) جدول در که همانگونه شوند.می تعیین استخراج قابل عوامل عنوان

مقیاس آموزش  واریانس درصد 0۵8/70 هم روی بر که هستند یک از باالتر عامل، هفت ویژه

 .کنندمی تبیین های ضمن خدمت رادوره
 

 هاها و کل پرسشنامه( تعیین آلفای کرونباخ برای مؤلفه2جدول )

 آموزش مجازی آموزش حضوری مؤلفه

 939/0 9۴۵/0 واکنش

 9۴8/0 88۴/0 ییادگیر

 966/0 973/0 رفتاری

 9۵3/0 9۵0/0 نتایج سازمانی

 983/0 979/0 کل

افزار شده و با استفاده از نرماستفاده 1برای محاسبه پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ

spss  ها در دو نحوه آموزش مجازی و های آلفای کرونباخ برای همه مؤلفهمقدار ضریب ۲1نسخه

( آلفای کرونباخ پرسشنامه آموزش مجازی ۲صورت کلی برآورد گردید. طبق جدول )ی و بهحضور

 دست آمده است.به 979/0و آموزش حضوری  983/0

های های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمونوتحلیل اطالعات، از روشجهت تجزیه

 شده است. هاستفاد spssافزار مستقل از طریق نرم tویلکاکسون، من ویتنی و 
 

                                                           
1.Cronbach Alpha Test 
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 هایافته

نفر( و دبیران دارای مدرک  ۲۲۵نفر از  1۲7کنندگان در این پژوهش، زنان )بیشترین شرکت

دهد که اکثر دبیران ها نشان میوتحلیل دادهنفر( هستند. همچنین تجزیه ۲۲۵نفر از  1۵۲لیسانس )

 اند.سال سابقه کاری داشته 30تا  ۲0موردپژوهش بین 

ه آموزش مجازی و حضوری ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، منظور مقایسبه

 ها در هردو روش بررسی گردید.نرمال بودن حیطه
 بودن چهار مؤلفه )واکنش، یادگیری، رفتاری و نتایج سازمانی(( گزارش سنجش نرمال3جدول )

 آزمون مورداستفاده  آموزش مجازی آموزش حضوری ها مؤلفه

 ناپارامتریک 0۵8/0 00۲/0 واکنش

 ناپارامتریک ۲/0 0۲7/0 یادگیری

 ناپارامتریک 019/0 001/0 رفتاری

 ناپارامتریک 063/0 001/0 نتایج سازمانی

دهد که متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند و بنابراین باید از آزمون ( نشان می3جدول )

 ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده کرد. 

 
 ایج آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه اثربخشی آموزش ضمن خدمت حضوری و مجازی( نت4جدول )

 معناداری سطح انحراف معیار میانگین نحوه آموزش هامولفه

 واکنش
 0۲/10 83/36 آموزش مجازی

001/0 
 ۵۲/9 38/۴۲ آموزش حضوری

 یادگیری
 ۲1/9 81/30 آموزش مجازی

001/0 
 ۵0/9 7۲/3۴ آموزش حضوری

 رفتاری
 71/11 60/38 آموزش مجازی

001/0 
 ۵۵/11 0۴/۴6 آموزش حضوری

 نتایج سازمانی
 8۵/8 63/۲7 آموزش مجازی

00۵/0 
 90/7 ۵۲/۲9 آموزش حضوری

 

جهت مقایسه اثربخشی آموزش مجازی و حضوری بر اساس سطوح واکنش، یادگیری، رفتاری و 

های پژوهش نشان داد که در هر مؤلفه، هنتایج سازمانی ار آزمون ویلکاکسون استفاده شد. یافت

(. همچنین نتایج نشان P<0۵/0اختالف معناداری در دوروش آموزش مجازی و حضوری وجود دارد )

تواند در سطوح واکنش، یادگیری، رفتاری و نتایج سازمانی داد از نظر دبیران آموزش حضوری می

 بهتر از آموزش مجازی ایفای نقش نماید. 
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 ( مقایسه اثربخشی آموزش ضمن خدمت حضوری و مجازی در زنان و مردان 5)جدول 

 سطح معناداری  نوع آزمون ها مؤلفه

 آموزش حضوری

سطح معناداری آموزش 

 مجازی

 080/0 ۴7۲/0 مستقل t واکنش

 306/0 ۴۵۵/0 مستقل t یادگیری

 81۴/0 33۲/0 من ویتنی  رفتاری

 09/0 638/0 مستقل t نتایج سازمانی

های برای مقایسه اثربخشی آموزش ضمن خدمت حضوری و مجازی در زنان و مردان در مؤلفه

رفتاری از آزمون من ویتنی  مستقل و در مؤلفه tواکنش، یادگیری و نتایج سازمانی از آزمون 

ها براساس جنسیت در آموزش داد، که در هیچکدام از مؤلفهها نشان میاستفاده شد. تحلیل داده

دهد که طور کلی نتایج نشان می(. بهP>0۵/0و حضوری اختالف معناداری وجود ندارد)  مجازی

 های ضمن خدمت حضوری و مجازی در زنان و مردان به یک میزان است. اثربخشی آموزش
 

 گیریبحث و نتیجه

های ضمن خدمت مجازی و حضوری پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان اثربخشی آموزش

آمده از نظرات دبیران در دستاساس الگوی کرک پاتریک پرداخته است. میانگین به معلمان بر

دهد که اوالً دبیران، آموزش حضوری را بر آموزش مجازی هرسطح از الگوی کرک پاتریک نشان می

ها آموزش حضوری نسبت به آموزش مجازی در ابعاد مختلف ندهند و ثانیاً ازنظر آترجیح می

 تر است. ی، رفتاری و نتایج سازمانی اثربخشواکنش، یادگیر

ها نشان داد که میزان اثربخشی دو نحوه آموزش ضمن در پاسخ به سؤاالت پژوهش، یافته

خدمت مجازی و حضوری در سطوح چهارگانه واکنش، یادگیری، رفتاری و نتایج سازمانی الگوی 

سطح اول، که بیانگر سطح واکنش کرک پاتریک دارای تفاوت معناداری هستند. نظرات دبیران در 

ها نسبت به دوره است، نشان داد که میانگین نظرات دبیران در آموزش حضوری نسبت به آن

بودن آموزش مجازی در خصوص طرز واکنش نسبت به مسائل پیرامون نحوه آموزش )روشن و واضح

است؛ همچنین نتایج نشان داد اهداف، برآورده ساختن انتظارها، سهولت در یادگیری و...( باالتر بوده 

که سطح یادگیری و بهبود رفتارهای دبیران در آموزش حضوری، تأثیر بیشتری نسبت به نحوه 

های مجازی باعث بهبود تواند بهتر از آموزشهای حضوری میآموزش مجازی داشته است و آموزش

( به این 1389زایی )ناستی زایی، جناآبادی، هزاره مقدم وها شود. پژوهش ناستینسطح یادگیری آ

تواند قابلیت سازگاری و اند که آموزش حضوری نسبت به آموزش مجازی بهتر مینتیجه رسیده

توانمندی دبیران را باال ببرد و تأثیرگذار باشد. از سویی با سنجش میانگین نظرات دبیران درباره دو 

آموزش حضوری بهتر از نحوه آموزش مجازی و حضوری در سطح رفتاری، مشخص گردید که 
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تواند رفتارهای شغلی و ویژگی رفتاری دبیران را ارتقا بخشد؛ همچنین طبق آموزش مجازی می

های مجازی ضمن خدمت الکترونیکی از وضعیت آزمون (1۴00نتایج تحقیق نیکخواه و قنبری )

ها به وضعیت آزموناند و برای رسیدن این های مورد بررسی برخوردار نبودهچندان مناسبی در زمینه

های زیادی صورت پذیرد. اثربخشی های مختلف تالشمناسب، الزم است که از طرف افراد و گروه

(، 1393بیشتر ضمن خدمت حضوری نسبت به ضمن خدمت مجازی، با تحقیقات انصاری )

دهند آموزش حضوری نسبت به آموزش سو است که نشان می( هم139۴زاده و همکاران )حکیم

ی بر توانمندسازی روانشناختی، توانمندی دبیران و توانمندسازی اجتماعی مؤثرتر است و عدم مجاز

های موجود، معرفی های آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری را از چالشاثربخشی دوره

( حکایت از اثربخشی 1397کنند. در مقابل، نتیجه پژوهش مستحفظیان، خدایی و رهبری )می

ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی دارد. نتایج پژوهش های آموزش دوره

دهد عواملی ( انجام شده، نشان می1۴00الوانق، یارمحمدزاده و یارقلی )دیگری که توسط دوستی

های آموزشی و همچون قابلیت دسترسی، فارغ از زمان و مکان، بهینه بودن، تناسب با روش

ای سازمانی، مشکالت محتوایی، مشکالت اجرایی، مشکالت ارزشیابی، ههای نوین، حمایتفناوری

گیری از ضمن های الزم، از جمله مزایا و معایب بهرهمشکالت منابع انسانی و نداشتن زیرساخت

 روند.شمار میخدمت مجازی به

توان از این نکته غافل شد های مجازی نمیهای حضوری نسبت به آموزشباوجود برتری آموزش

صورت حضوری و ها و افزایش توانمندی دبیران، آموزش است)چه بهکه شرط اصلی اثربخشی آموزش

ارتباطات در عصر و(. با توجه به اینکه حضور فناوری اطالعات1393صورت مجازی( )انصاری، چه به

دهد دبیران و معلمان، های این پژوهش نشان میحاضر در حوزه آموزش یک ضرورت است، یافته

دهند و از سویی، رایش به آموزش حضوری دارند و آن را نسبت به آموزش مجازی ترجیح میگ

( با بررسی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان 1393پژوهش یزدانی )

های یادشده )کیفیت پشتیبانی، کیفیت محتوا، نشان داده است که نظام آموزش مجازی در مؤلفه

های ناوری( و نیز در کل، اثربخشی باال و مناسبی ندارد؛ لذا باید نسبت به آموزشپذیری و فدسترسی

 شناسی صورت پذیرد. مجازی آسیب

تغییر آموزش حضوری به آموزشی مجازی در نظام آموزشی، یکی از موضوعات مهم و چالشی 

و عوامل بیرونی  شود، ابعاد وسیعی از عوامل درونیاست. وقتی صحبت از تغییر در نظام آموزشی می

گیرد. پرسش و سؤال اینجاست که آیا وقتی آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری را دربرمی

ساز و موتور محرک های تغییر، دقت شده است؟ آیا معلمان که زمینهشده است، به ابعاد و تئوری

اند؟ آیا ردهاند و آگاهی کسب کدیدههای مجازی آموزش تغییر در مدارس هستند نسبت به دوره

ها برای حضور های مجازی را دارند؟ آیا زیرساختهای کافی برای ورود به محیطمعلمان مهارت

 شده است؟ و...های مجازی فراهمها در محیطنآ
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تغییر در نظام آموزشی، نیازمند توجه به عوامل درونی شامل عقاید، نگرش، دانش، درک و فهم، 

ها، ل بیرونی همچون آموزش مدرسان و منابع انسانی، زیرساختها و دانش قبلی و عوامبرداشت

طورکلی فرهنگ حاکم در ابعاد حوزه آموزش ضمن خدمت، چه منابع مالی و مواد آموزشی و به

(. آموزش افراد در مورد ارزش برنامه جدید و مجذوب 139۴پور، حضوری و چه مجازی است )بیرمی

ها برای تغییر، یک ضرورت است )هانکینز ندرونی در آ ساختن و متقاعد کردن و ایجاد انگیزه

(. تغییر آموزش ضمن خدمت حضوری به مجازی نیازمند بسترسازی در فرهنگ 139۵وارنشتاین، 

آموزش معلمان بود که این امر اتفاق نیفتاد و معلمان نسبت به این نوع آموزش مقاومت نشان دادند. 

های ضمن خدمت معلمان به صورت حضوری بوده ست که کالسبا توجه به اینکه بالغ بر چند دهه ا

شد و بعد، آموزش مجازی ها اصالح میاست، برای تغییر، ابتدا باید باور معلمان و زیرساخت

ای معلمان تاثیر اندکی داشته است؛ اما از شد؛ لذا آموزش مجازی بر توسعه حرفهسازی میپیاده

گیرد و از حضوری، تبادیل تجربه بین معلمان صورت می سوی دیگر با توجه به اینکه در آموزش

کند، تاثیرگذاری این مدل آموزش ها را مدیریت میوپرورش با نظم خاصی کالسسوی دیگر آموزش

 بیشتر از مجازی است.

وپرورش شود مسئولین آموزشهای پژوهش، پیشنهاد میشده و یافتهبا توجه به سؤاالت مطرح

سازی آموزش مجازی شناسی و پیادهقی را در ابعاد مختلف، نسبت به آسیبهای دقیریزیبرنامه

پژوهشگران شود مند شوند. پیشنهاد میداشته باشند تا معلمان به نحو احسن از آموزش مجازی بهره

های کیفی به بررسی تجارب زیسته معلمان در آموزش ضمن خدمت مجازی بپردازند از طریق روش

 ها را مورد بررسی قرار دهند. نته آو ادراک و تجارب زیس

ها حوصلگی معلمان در محیط کار اشاره نمود که برخیتوان به بیهای پژوهش میاز محدودیت

زدند. ضمناً برخی از آنان ها را عالمت میتوجهی پرسشنامهکردند و یا حتی با بیهمکاری نمی

آموزش مجازی ضمن خدمت قرار نگرفته باتوجه به اینکه سواد فناوری اندکی داشتند هنوز تحت 

 بودند.

 

 منابع

های آموزش ضمن خدمت پایه (. ارزیابی اثربخشی دوره139۲آزادگان، عمید؛ آیتی، محسن و آزادگان، علیه. )

های . مجموعه مقاالت همایش ملی تغییر برنامه درسی دورههفتم در پیاده سازی تغییرات برنامه درسی
 یرجند: نشرچهاردرخت.ب تحصیلی آموزش وپرورش.

های (. ارزیابی اثربخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه اجرای دوره1۴00آشفته، حسین؛ و اورنگیان، الهه. )

(، 3)3 انداز آموزش،فصلنامه مدیریت و چشمآموزشی با استفاده از الگوهای کرک پاتریک و فیلیپس. 

1۴3-179. 
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گیری بعد عاطفی (. مطالعه فرآیند شکل1۴00بدری، رحیم. ) ادیب، یوسف؛ زارع، سعیده؛ محمودی، فیروز و

 .168-1۴1(، 63)16، مطالعات برنامه درسیمشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمت. 

نامه . پایانهای ضمن خدمت از راه دورمطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش(. 1388اله، اعظم. )امان

 .کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، تهران

مدت در های ضمن خدمت مجازی و حضوری کوتاه (.مقایسه اثربخشی آموزش1393انصاری، حکیمه. )

 )گرگان(.سومین همایش علوم مدیریت نوین استان گلستان وپرورش.توانمندسازی منابع انسانی آموزش

، امین. بختیارنصرآبادی، حسنعلی؛ نجفی، محمد؛ نصرتی هشی، کمال؛ بیرمی پور، علی وچراغیان رادی

دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم (. ماهیت آموزش ضمن خدمت مربیان امور تربیتی. 1393)
 .1۲-8(، 1)7، پزشکی

های آموزش ضمن خدمت با میزان (. بررسی رابطه برنامه139۴بهرامی، بتول و حسینی، افضل السادات. )

فصلنامه . 1391-1390ها در سال تحصیلی نخالقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آ
 .18۲- 161(، ۴)1، تحقیقات جدید در علوم انسانی

دومین (. بررسی عوامل موثر در اجرای تغییر برنامه درسی موسسات آموزش عالی. 139۴پور، علی. )بیرمی
 . دانشگاه تربیت حیدریه.کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

(. نگاهی علمی به اهداف و دالیل ضرورت آموزش ضمن خدمت 1۴01ن، کیومرث و نجفی، مهدیه. )پرندی

 .۲۵۵-۲37(، 10)۴، پژوهش های مدیریت در جهان اسالممعلمان. 

(. 1399تحویلداری، بهاره؛ خورشیدی، عباس؛ عراقیه، علیرضا؛ خسروی بابادی، علی اکبر و فقیه آرام، بتول. )

(، ۴۴)11، مدیریت منابع انسانیوزش اثربخش برای کارکنان ستاد وزارت نفت ایران. ارائه الگوی نظام آم

3۴3-37۲. 

(. طراحی و تبیین نقش معلم در ایجاد 1۴00اله و توکلی، عبداله. )توکلی، یاسین؛ رحمانی، هما؛ توکلی، روح

ت کارورزی در مطالعاپژوهی(. آموز) یک پژوهش کیفی به روش روایتانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش
 .۵۲-3۲(، ۴)1، تربیت معلم

 ماهنامه تدبیر، (. بازگشت سرمایه؛ الگویی برای ارزیابی اثربخشی آموزش.1386جعفرزاده، محمدرحیم. )

180 ،3۵-39. 

های ضمن خدمت فرهنگیان: از (. آموزش1399وردی، مجید؛ نوری افشار، مهریار و کمیجانی، علی. )حق

 .3۲۴-30۵(، ۴1)11، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی-اهنامه علمیدوماثربخشی تا کارآمدی. 

های (. بررسی وضعیت دوره139۴پور، عرفانه. )پور، موسی و قاسمپور، احمد، ملکیزاده، رضوان؛ ملکیحکیم

آوری فصلنامه فنمجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان )مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران(. 
 .۵0-3۵(، ۵)۴. و ارتباطات در علوم تربیتیاطالعات 

های آموزش ضمن خدمت بر (. بررسی تأثیر دوره1391نژاد، صدیقه؛ بهرامی، محمد؛ ازمشا، طاهره. )حیدری

 .88-81(. ۲)1. های کاربردی در مدیریت ورزشیفصلنامه پژوهشتوانمندسازی دبیران تربیت مربی. 
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(. ارایه مدل ارزیابی 1۴01یار؛ معظمی، مجتبی و کاووسی، اسماعیل. )زیاری، اسفندزاده، احمد؛ دشمندهقان

انجمن جامعه شناسی های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت. های مجازی آموزشاثربخشی دوره
 .1۴-1(, 1)1۵, وپرورشآموزش

مدلی کیفی  (. ارائه1399زیاری، اسفندیار؛ معظمی، مجتبی و کاوسی، اسماعیل. )زاده، احد؛ دشمندهقان

های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت. های مجازی آموزشارزیابی تاثیراثربخشی دوره

 .30-19(, ۲۴)11, مطالعات رفتاری در مدیریت

واکاوی ادراکات معلمان پیرامون آموزش  (.1۴00الوانق، مرجان؛ یارمحمدزاده، پیمان و یارقلی، بهبود. )دوستی

 .160-13۴(، 30)8، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانیضمن خدمت مجازی. 

های ضمن خدمت فرهنگیان از طریق شبکه (. نگاهی نو به آموزش1396رافعی، سیده فاطمه؛ آیتی، محسن. )

. اولین کنفرانس ملی فرصت هاوپیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطاتهای اجتماعی )شبکه تلگرام(. 

 تهران.

(. رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری 1۴01)رحیمی، فرشته. 

 .6۲-۵1(، 1)۴، ویکردی نو در علوم تربیتیای معلمان منطقه بهارستان. رتوسعه حرفه

الگوی کرک »(. ارزشیابی برنامه آموزشی داوطلبان سالمت بر اساس 1397زارع، مرضیه؛ ویزشفر، فاطمه. )

 .30-3۴(، 1)8، مه مدیریت ارتقای سالمتفصلنا«. پاتریک

های (. ارزشیابی اثربخشی برنامه139۵شجاع، کلثومه؛ کرمی، مرتضی؛ آهنچیان، محمدرضاو نادی، مجتبی. )

(، 1۲)۴، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانیآموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد. 

10۵-1۲6. 

های آموزش ضمن خدمت (. بررسی اثربخشی دوره1393دی، محمد. )صالحی، مرتضی؛ شریفی، محمدو اس

. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسیمجازی و نقش آن در ارتقای عملکرد حرفه ای دبیران. 

 مرودشت.

. تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نظام آموزش کارکنان دولت(. 1383صدری، صدرالدین. )

 ریت وبرنامه ریزی کشور.سازمان مدی

(. بررسی رتبه بندی کارکنان شعب بانک صادرات شهر تهران از طریق آموزش 1۴00ثابت، فاطمه. )صدقی

(، 16)۴، جهان نوین. SAWو  TOPSISگیری چندمعیاره های تصمیمضمن خدمت با استفاده از تکنیک

۵3-6۴. 

 . تهران: انتشارات سمت. ن خدمت کارکنانریزی آموزش ضمبرنامه(. 139۵واجارگاه، کوروش. )فتحی

 . تهران: علم استادان.ریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه(. 139۵واجارگاه، کورش. )فتحی

(. بررسی و تحلیل ضرورت آموزش ضمن خدمت الکترونیکی معلمان در راستای 1۴00کیا، اکرم. )فالحی

 .۴66-۴۴3(، 8)3، ات اسالمیرهیافت های نوین در مطالعها. توانمندسازی آن
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(. تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان )مطالعه مورد: 1۴00فیروزیان، محمود و سروری، محمد. )

 .۲۴8-۲31(، 8)3، پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداریوزارت تجارت افغانستان(. 

های آموزش ضمن تاثیر اثر بخشی دوره (.1۴01کدخدائی، محسن؛ جعفری، مریم و صالحی فرگنی، شاپور. )

های آموزشی)مورد مطالعه: شرکت توزیع برق خدمت بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری برنامه

 .۲78-۲63(، 10)۴، پژوهش های علوم مدیریتاستان تهران(. 

(. تاثیر 1398ززولی، عاطفه. )کشاورزی، محمدحسن؛ مسرور رودسری، دریادخت؛ جانانی، لیال و ذبیحی

آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی 

، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس الگوی کرک پاتریک. 

1۲(3۴ ،)13-9. 

های ضمن خدمت ربخشی آموزش(. سنجش اث1399یامچی، اکبر و اینانلو، منیژه. )محمدی، رضا؛ خرسندی

 .399-371(، 3)8، مدیریت مدرسهمعلمان ابتدایی بر مبنای الگوی کرک پاتریک. 

 .آموزش ضمن خدمت و بهبود سازمانی(. 1391محمدی، حیدر؛ رنجبر، مجید. )

ی ها(. شناسایی مؤلفه1398نیا، شهرام. )شیرسوار، هادی؛ ضیایی، محمد صادق و هاشممحمدی، زهرا؛ رزقی

ها با بهبود عملکرد کارکنان )مورد: سازمان پزشکی قانونی نآموزش ضمن خدمت و تعیین رابطه آ

 .33۴-311(, 37)10، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی -دوماهنامه علمی کشور(. 

های آموزش ضمن خدمت (. بررسی اثربخشی دوره1397مستحفظیان، مینا؛ خدایی، زهرا و رهبری، سمیه. )

(، ۲8)1۴، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیمجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی. 

183-19۴. 

 ۲(. نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی منطقة 1۴00مشکوه، زهرا؛ رضایی، صادق. )

 .136-111(، ۴)1، مطالعات کارورزی در تربیت معلمتهران. 

های ضمن خدمت در ارتقای رفتارهای فرهنگی شهروندی . بررسی تاثیر آموزش(1398مظفر، احمد. )

 .8۵-73(، 19)10، مطالعات رفتاری در مدیریتها و ناوبری هوایی ایران. کارکنان شرکت فرودگاه

های مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی (. ارزشیابی اثربخشی دوره1399مقامی، حمیدرضا. )
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