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 یادآوری:

 شد. .  اساس این مدرک  بر زبان فارسی بوده و هرگونه تغییرات و ارجاعات به آن بر این اساس خواهد بود و ترجمه آن صرفاٌ جهت مطالعه می با1

 مورد تائید است. "معتبر است"بصورت الکترونیک بوده و هرگونه نسخه کاغذی از مدرک تنها با مهر سبز رنگ  بانک ملی ایران . کنترل مدارک در 2

 برای آن ذکر می گردد. "ندارد"بند تدوین می گردد و هر بند که موضوعیت نداشته  با واژه  6. این مدرک در 3
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 :و دامنه کاربرد هدف-1

می آموزش هایفرایندپایش  و اثربخشیارزیابی ، هدف از طراحی این دستورالعمل تدوین فرآیندی مناسب جهت 

 کاربرد دارد. بانک ملی ایرانباشد. این دستورالعمل در سطح کارکنان 

 مراجع: -2

 اثربخشی کرک پاتریک مدل -

 ISO10015:1999استاندارد  -

 ISO 29990:2010استاندارد  -

 واژگان و تعاریف:  -3

 :آموزشی هایدوره اثربخشیو  ارزشیابی -3-1

های آموزشی گفته اثربخشی دورههای آموزشی، ارزشیابی بی به اهداف تعیین شده برای دورهبررسی میزان دستیا

 شود.می

 3از  ملیبانک در  حاضرها مدل کرک پاتریک بوده که درحال رد استفاده در سنجش اثربخشی دورهمدل مو نکته:

 گردد. سطح اول آن استفاده می

 سطح دوره: )مطابق جدول زیر(

 فیتوص سطح

A 
و حل مسائل  لیو تحل هیتجز ییسطح مهارت )تسلط( و توانا نیبه باالتر یابیسطح دانش، دست نیبا باالتر ییآشنا

 مرتبط با موضوع

B موضوع ییو اجرا یاتیاصول عملها و مهارت یریبکارگ ییدانش و توانا یلیتکم میبا مفاه ییآشنا 

C موضوع یو کل یاهیپا میو مفاه یو مبان هیبا اصول اول ییآشنا 

 

 ها:مسئولیت -4

 باشد.میمعاون نیازسنجی و برنامه ریزی عهده  همسئولیت اجرای این دستورالعمل ب

 شرح روش انجام کار:  -5

( یکی از اندیشمندان حوزه آموزش، الگوی جامعی را در خصوص Donald Kirkpatrickدونالد کرک پاتریک )

ارزشیابی اثربخشی در چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مطرح کرده است که در ادامه در خصوص آنها 

  تر داده خواهد شد.توضیحات کامل

 (   Reaction ) واکنش اول : مرحله -5-1

نظر فراگیران در خصوص  ( 41F-EV-01) به شماره در این مرحله، به وسیله فرم ارزیابی واکنش فراگیران 

تواند ها میگردد. این روش برای ارزیابی تمام دورهمحتوای دوره، مدرس و دیگر شرایط اجرایی آموزش اخذ می

کنندگان فرم ارزیابی رضایتمندی کاربرد داشته باشد. بدین صورت که پس از پایان هر دوره آموزشی، شرکت

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=donald%20kirkpatrick%20model&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDonald_Kirkpatrick&ei=ASZmUP61PNK2hAe54oDoCQ&usg=AFQjCNHZ0Qudd26Gz22pqm8f4vASacsvEw
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نمایند. مالک ارزشیابی اند، تکمیل میدوره آموزشی که گذراندههای آموزشی را در خصوص کنندگان دورهشرکت

 باشد.ها میفرم %80تکمیل 

های مورد ارزیابی هر پرسشنامه از سه بخش، محتوا، مدرس و سازماندهی تشکیل شده است که به شاخص

یل ارزیابی یک گردد. در تحلنیز تکمیل می(  41F-EV-02) به شماره موازات آن، فرم ارزیابی واکنش مدرس 

 شود:دوره آموزشی، ضریب اهمیت و درصد وزنی هر بخش به قرار زیر محاسبه می

  ضریب وزنی )درجه اهمیت( های پرسشنامهشاخص

 %60 های مربوط به مدرسشاخص

 %20 های مربوط به محتواشاخص تحلیل اثربخشی دوره آموزشی

 %20 های مربوط به سازماندهی و اجراشاخص

باشد. در صورتی که نمره دوره می 70معیار پذیرش ارزیابی آموزش در این مرحله، حداقل امتیاز میانگین کل   

شود می بایست اقدام اصالحی الزم انجام گیرد. در این رابطه چنانچه امتیاز  70ای در این مرحله کمتر از 

با مدرس مذکور قطع  اداره آموزش بانکمدرس پایین بوده و موجب عدم کسب معیار قابل پذیرش شده باشد، 

ارتباط همکاری خواهد داشت. چنانچه عامل محتوای دوره باشد، با مدرس دوره برای تغییر محتوا هماهنگی 

آمـوزش می بایست  ادارهصورت می گیرد. چنـانچه سـازماندهی باعث عدم تحقق حد نصـاب الزم شده باشد، 

 ید.نسبت به رفع نواقص مربوطه اقدام نما

 TOTALمعیار پذیرش  ضریب وزنی حداقل معیار قابل پذیرش مرحله ارزیابی

 70≤واکنش  %20 %70 واکنش
 

ساعت برگزار شود، آن دوره ماهیت سمیناری داشته و صرفاً   16در صورتی که دوره ای از نظر زمانی کمتر از  تبصره:

 آن مورد اندازه گیری قرار می گیرد. 1ارزیابی مرحله 

ارزشیابی در حین اجرای برنامه های یادگیری، به منظور پیشگیری از کاهش امتیاز ارزشیابی سطح واکنش،  نکته:

و یـا یکی از فـراگیـران دارای تجـربه توسط یکی از کارشناسان آموزش   ( 31F-PR-03)  به شمـاره فرمفالندرز 

 .انجام گیردالزم  اقداماتموزشی باال صـورت می گیرد تا در صورت وجود هر گونه تخطی از مقررات آ

 

 (Learningمرحله دوم: یادگیری ) -5-2

در این مرحله به وسیله انجام  ساعت به باال کاربرد دارد. 16های دانشی و رفتاری ارزیابی مرحله یادگیری جهت دوره  

ها، روند ای( و مقایسه نتایج این آزمونهای میان دورههای تکوینی و کارگاهآزمون )و احیاناً آزمونآزمون و پسپیش

آزمون، نمره صفر لحاظ همچنین درصورت عدم وجود نمره پیش گیرد.یادگیری فراگیران مورد سنجش قرار می

 .تواند به صورت شفاهی بر اساس نظر مدرس نیز برگزار گرددآزمون میآزمون و پسپیش .گرددمی

باشد. می  40آزمون  عدد آزمون و پسمعیار پذیرش ارزیابی مرحله یادگیری، بر اساس تحلیل فاصله بین پیش 

 خواهد بود.  60چنانچه برای دوره ای پیش آزمون اخذ نگردد، معیار پذیرش عدد 
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 TOTALمعیار پذیرش  ضریب وزنی رشیقابل پذ اریمعحداقل  مرحله ارزیابی

 %27 %70 درجه یادگیری
 40≤درجه یادگیری در صورت اخذ پیش آزمون -

 60≤درجه یادگیری در صورت عدم  اخذ پیش آزمون -
 

آن محاسبه  2و  1ساعت( فقط اثربخشی مراحل  16در صورتی که دوره ماهیت دانشی داشته باشد )باالی  تبصره:

 محاسبه می گردد. %54و ضریب سطح یادگیری  %46در این صورت ضریب سطح واکنش خواهد شد. 

 

 (Behavior) رفتارمرحله سوم:  -5-3

هایی که تغییر رفتار فراگیران را مد نظر دارد استفاده دورههای مهارتی و این مرحله عموماً برای ارزشیابی دوره  

های تغییر رفتار فراگیران بر اساس اهداف رفتاری تعریف شده در طرح درس مشخص شود و شاخصمی

 ساعت به باال کاربرد دارد. 16های رفتاری گردد. ارزشیابی مرحله رفتاری جهت دورهمی

رسانی آموزش، شش ماه )بر اساس طرح درس( از اجرای دوره و با اطالعدر این مرحله پس از گذشت سه تا    

های آموزشی را تکمیل (  فرم اثربخشی دوره40( و فراگیر )با ضریب %%60سرپرست مستقیم فراگیر )با ضریب 

 پرسشنامه تکمیل شده، سنجش اثربخشی انجام خواهد شد. %60نمایند. پس از تکمیل و با حد نصاب می

 %50یرش اثـربخشی آموزش در این مرحله برای دوره با لحاظ نمودن نمرات واکنش و یـادگیری معیار پذ

 باشد.می

 

 TOTALمعیار پذیرش  ضریب وزنی حداقل معیار قابل پذیرش مرحله ارزیابی

 50≤ تغییر رفتار %53 %50 رفتار

 

که دوره آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که منجر به تغییر رفتار خاصی در کارکنان در صورتی تبصره:

 آن  نیز اندازه گیری خواهد شد. 3ساعت باشد اثربخشی مرحله  16گردد حتی چنانچه کمتر از 

 (Risult) نتایجمرحله چهارم:  -5-4

های اساسی سازمان مورد کلیدی عملکرد و نتایج و شاخصهای در این مرحله میزان تأثیر آموزش در شاخص

 ها، نرخ حوادث، نرخ مصرف انرژی و ...ها مانند: نرخ توقفات، نرخ خرابیگیرد. برخی از این شاخصپایش قرار می

بدیهی است در این حالت ابتدا باید نرخ شاخص مورد نظر در یک بازه زمانی مشخص قبل از برگزاری دوره 

ها )یا دیگر واحدهای مرتبط با موضوع( مورد تحلیل، ارزیابی و پایش قرار سط واحد تحلیل سیستمآموزشی تو

گر گیرد و پس از برگزاری دوره آموزشی نیز با همان شرایط قبلی مجدداً ارزیابی و پایش توسط واحد تحلیل

 صورت گیرد.

این سطح از ارزیابی اندازه گیری  ،خدماتی در سازمان های  های خاص تحلیل نتایج سازمانبا توجه به پیچیدگی

 باشد.های کلیدی عملکرد و نتایج سازمان مورد پذیرش میبه هر میزان بهبود در وضعیت شاخص نمی شود و
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 بر اساس سه سطح ارزیابی: هاتحلیل اثربخشی دورهنحوه 

جهت اقدام به سنجش  به صورت سه تا شش ماه )بر اساس طرح درس( آموزشذکر است که کارشناس ه الزم ب    

افزار آموزش به متولیان معیار پذیرش کل، نتایج را در نرمها نموده و درصورت عدم دستیابی به اثربخشی دوره

ای لل ریشهیندها نسبت به تجزیه و تحلیل عآبر اساس نتایج دریافتی از فر نماید ورسانی مییندهای مربوطه اطالعفرآ

 کند.ثر اقدام میای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مؤو در صورت نیاز تعریف و اجر

بدیهی است که ممکن است انجام برخی اقدامات، نیاز به همکاری دیگر واحدهای سازمان داشته باشد، در این حالت    

ا تا حصول به نتیجه نهایی پیگیری ضمن دعوت از واحدهای مرتبط در جلسات، موضوع ر کارشناس آموزشالزم است 

 نمایند.  

نسبت به   آموزش، در غیر اینصورت توسط کارشناس  بوده  60کسب نمره  اثربخشی کل دوره حداقل معیار پذیرش

 گیرد.هبود داخلی اقدامات الزم صورت میای و تعریف و اجرای اقدام بتجزیه و تحلیل علل ریشه

بخشی دوره و چنانچه اثرمحاسبه گردد دوره نیاز به تجدید خواهد داشت  %06اگر اثر بخشی کل دوره زیر :1تبصره

تر از معیار پذیرش ی هر مرحله پایینچنانچه اثر بخش . دوره مورد قبول خواهد بوداثربخشی محاسبه گردد  %60باالی 

 باشد باید فرم اقدام اصالحی تکمیل گردد.

 مدرس: ارزشیابی از دیدگاه

ادراک و مشاهده و قضاوت خاصی از سطح فراگیران،  مدرس هر دوره آموزشی به عنوان یک نخبه و متخصص، قطعاً   

             میزان مشارکت و وضعیت یادگیری و حتی اجرای دوره آموزشی دارد. که همه این موارد طی فرمی به شماره

(41F-EV-02  )گردد.تکمیل و ارائه میوزشی توسط مدرس در پایان دوره آم 

کارشناس  صوذت عدم کسب معیار پذیرش ،، در می باشد   80کسب نمره این مرحله از ارزیابیحداقل معیار پذیرش   

را انجام نسبت به تجزیه و تحلیل علل ریشه ای و تعریف و اجرای اقدام بهبود داخلی اقدامات الزم  می بایست آموزش

 دهد.

 پایش فرایندهای آموزش:*

به منظور حصول اطمینان از تدوین و اجرای صحیح کلیه فرایندهای آموزشی ، ساالنه با دعوت از متخصصین     

آموزشی نسبت به آسیب شناسی و یا انجام ممیزی داخلی فرایندها اقدام خواهد شد. پس از انجام فرایند پایش بر 

 دامات اصالحی الزم انجام خواهد گردید.اساس گزارش دریافتی ، در صورت نیاز به اصالح فرایندها ، اق

 

 : پیوست ها  -6

           -41F-EV 01فرم نظرسنجی فراگیران )ارزیابی سطح واکنش(   -1

  41F-EV-02فرم ارزیابی دوره آموزشی از دیدگاه مدرس   -2
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 :فرایندهای آموزش پایش و اثربخشی ارزیابی ، یندآشناسنامه آموزشی فر

 های آموزشی فرایندپایش  و اثربخشی ارزیابی ، نام فرآیند:

 پایش اثربخشی دوره های آموزشی  هدف )اهداف( کالن فرآیند:

 برنامه ریزی و اجرا کارشناسمالك فرآیند:   معاون نیازسنجی و برنامه ریزیناظر فرآیند: 

 ها ورودی
ورودی مبدأ

 ها 
 ها خروجی های اصلی فعالیت

مقصد خروجی

 ها 

 نتایج ارزیابی فالندرز -1

 نظر مدرسارزیابی  نتایج   -2

 نتایج آزمون های دوره  -3

 واکنش  نتایج ارزیابی  -4

 نتایج ارزیابی رفتار  -5

برنامه ریزی و 

 اجرای آموزش

 آموزشی گردآوری داده های مربوط به ارزیابی دوره های -1

 تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج و صحه گذاری اثربخشی آموزش -2

 تعریف و پیگیری اقدام اصالحی و پیشگیرانه احتمالی  -3

گزارش های 

تحلیلی پایش 

واثربخشی دوره 

 های برگزار شده

کمیته راهبری -1

 آموزش

رئیس اداره  -2

 آموزش

 

 پایش و اندازه گیری فرآیند

 گیری روش اندازه
دوره اندازه

 گیری

مسئول 

 گیریاندازه

محدوده قابل 

 قبول 

 نوع
 ردیف شاخص

 محصولی یندیفرآ

نسبت دوره های ارزشیابی شده تقسیم بر کل 

 دوره های اجرا شده
 سالیانه

کارشناس 

 آموزش

80% 
 

* 

 

 

درصد دوره های ارزشیابی 

 شده
1 

تعداد دوره های اثربخش تقسیم بر دوره های 

 سنجش اثربخشی شده
 درصد دوره های اثربخش  * %80 سالیانه

2 

 

جمع امتیازات اثربخشی دوره ها تقسیم بر تعداد 

 دوره هایی که اندازه گیری اثربخشی شده
 سالیانه

سطحی( 3) 50%

سطحی( 2) 60%

 سطحی( 1) 70%

*  
میانگین امتیازات اثربخشی 

 دوره ها
3 

 اختیارات

 :یندآاختیارات ناظر فر

 تصمیم گیری درمورد کلیه اختیارات مالک فرایند 

 تخصیص بودجه

 یند:آاختیارات مالك فر

 انتخاب روش های تحلیل اثربخشی 

 

 لیست مستندات )مرتبط با فرآیند( 

 ردیف عنوان توضیحات

 1 آموزش و پایش فرایندهایاثربخشی  ،ارزیابی دستورالعمل  محل نگهداری سیستم الکترونیکی 

 )مرتبط با فرآیند(سوابق 

 ردیف عنوان توضیحات

 1 مدرسینفرم ارزیابی دوره از دیدگاه  

 شناسایی و ردیابی خروجیهای فرآیند

 روش ردیابی فرآیند  سند/ سابقه مربوطه 

بانک ملی ایرانسیستم کنترل مدارک و مستندات  سیستم جامع نیروی انسانی  

 
 


