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 مقدمه .1

ديل علم به فناوري در حوزه مهندسي تالشهاي فراواني در تببا پيشرفت سريع علمي هاي اخير در دهه

محصول اين تالش پيدايش ابزار و تسهيالتي است كه بشر در زندگي روزمره اغلب .  استگرفتهصورت 

ديده  علم، فناوري و نيروي انساني آموزش،امروزه. شودبدون توجه به آنها از مزاياي آن برخوردار مي

اي در  نقش ويژه،حال تكامل است در شرايطي كه انقالب ارتباطات در ،متناسب با نيازهاي جامعه

توان كمتر بخشي از زندگي بشر يا سازماني از اركان جوامع بشري را مي. ]1[ندپيشرفت جامعه دار

 اهداف سازماني خود به سطوح باالتر جهتيافت كه مدير آن بتواند بدون به خدمت گرفتن فناوري در 

 منظور مديران ه همينب.  و خدمات دست يابدي و نيز كيفيتهاي برتر در ارائه كااليعملياتي و اجرا

كارگيري فناوريهاي روزآمد ه كيفيت كاركنان خود در بيسازمانهاي مختلف بيش از پيش به ارتقا

آورند تا از حركت سازمان تحت نان فراهم ميآ تسهيالتي را نيز براي خصوصانديشند و در اين مي

نگاهي به تحوالت آموزشهاي . نندكان حاصل مديريت خود با توسعه و پيشرفت فناوري اطمين

مهندسي حاكي از آن است كه نظامهاي آموزش بايد در شرايط تغييرات سريع، بي ثبات و دگرگوني 

ا اتكا بر عامل مديريت و رهبري كارآمد به حفظ، بهبود ، بدر محيط، ضمن توجه به محدوديتهاي مالي

 .]2[و ارتقاي كيفيت بپردازد

 برگزارينند كه كمي صرف خود كاركنان توانمندسازي راه در را زيادي مبالغ االنهس سازمانها اغلب

اي و اي فني و حرفههههاي توانمند سازي، حمايت مالي از دورهاي آموزش ضمن خدمت، دورهدوره

م غركه علي دارد وجود بسياري موارد .است جمله آن از فناوري آموزش كارگاههاي نيز شركت در

كارگيري روشهاي مختلف در تشويق كاركنان براي شركت مستمر آنان ههاي متعدد و بورهبرگزاري د

هاي اساس مفاد برنامه آموزشي دوره چنان كه بر آن،انساني نيروي عملكرد فناوري، آموزش هايدوره در

ال مهم و ؤاين سگونه موارد مديران اغلب با در اين. يابدبهبود نمي ،رودتوانمندسازي از آنها انتظار مي

هاي آموزشي توان دريافت كه آيا اصوالٌ شركت كاركنان در چنين دورهند كه چگونه ميااساسي مواجه

  ثر بوده است يا نه؟ يا به چه روشيؤهاي صرف شده براي آن، به اندازه كافي منظر از هزينه صرف

د تا توجيهي براي صرف كرارائه هاي فني بر آتيه شغلي كاركنان توان معياري براي اثربخشي دورهمي

 از نظر اقتصادي براي نهادهاي خصوصي برگزاركننده اين ،البته. هاي آتي در اين زمينه باشدهزينه

هاي توانمندسازي و ي برنامهيهاي آموزشي از جنبه تعيين كاراها نيز شايد ميزان اثربخشي برنامهدوره

ي با اثربخشي بيشتر يهاز اهميت باشد و دورهينيز حاهاي مذكور گذاري دورهآموزش فناوري در قيمت

چه بسا دستيابي به معيارهاي . دشوي با هزينه برگزاري بيشتر به بازار خدمات ارائه يهادر بسته

يد آن را در جامعه ي فواياثربخشي آموزش فناوري بتواند بخشي از تبليغات دروغين ناشي از بزرگنما

  .ندكناوري غيردولتي خنثي دهندگان خدمات آموزش ف هارائ
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هاي اخير به كمك  در دهه،شود ناميده ميGISي كه به اختصار فناوري سامانه اطالعات جغرافياي

ن علوم زمين آمده و تسهيالت نرم افزاري، سخت افزاري و تحليلي، قابليت مديريت و كار با امتخصص

. گيري در علوم زمين را فراهم آورده استهاي حمايت از تصميمهاي مكاني و برخوردار از سامانهداده

رفت و به صرف شمار ميها كه در گذشته كاري طاقت فرسا بهتحليل و پردازش انواع مختلف نقشه

استفاده از . ]4و3[ امروزه امري سهل و ساده است،شدها منجر ميزمان طوالني براي كار با نقشه

ها در مان، امكان ذخيره و نگهداري با كيفيت دادهطور همزپايگاههاي اطالعات مكاني و توصيفي به

هاي خام، ها در هر زمان، تحليل و پردازش سريع دادهطول زمان، امكان بهينه سازي آسان نقشه

ي براي ترغيب مديران يها و سرعت تبادل اطالعات رقومي زمينه هاامكان تلفيق آن با ساير انواع داده

هاي كشاورزي،  اعم از حوزه،ي در سازمانهاي وابسته به علوم زميندر استفاده گسترده از اين فناور

با توجه . ]6و5[شود  محسوب مي؛محيط زيست، منابع طبيعي، عمران و توسعه، زمين شناسي و نفت

 در حوزه GISهاي آموزشي بيروني دوره تحقيق حاضر اثربخشي دروني ودر  ،به مطالب ذكر شده

  . استبررسي شده ن شناسي استان فارس مهندسي كشاورزي، عمران و زمي

  

     اهميت مسئله و پيشينه پژوهش .2

ي در ادارات ياستان فارس يكي از استانهاي پيشگام كشور در زمينه اجراي سامانه اطالعات جغرافيا

اغلب كاركنان اين سازمانها به واسطه درك نياز شديد سازمانهاي . مرتبط با علوم زمين بوده است

به شركت در  ناوري مذكور و نيز احتمال برخورداري از مزاياي مالي و آتيه شغلي بهترمورد نظر به ف

ي يها، سازمانهاي اجراگستردگي و دامنه استفاده از اين فناوري در دانشگاه. اندها ترغيب شدهاين دوره

و شركتهاي مهندسي مشاور به حدي است كه حتي بخش خصوصي نيز سالهاست در ارائه برنامه 

 ،البته.  استگذاري انجام دادهي كاركنان سازمانها و شركتها سرمايهساز توانمندبه منظوروزشي آم

ها و تحقق توانمنديهاي مورد انتظار از  ارزيابي اثربخشي اين دورهخصوصال مهم در ؤهنوز اين س

  . ها قرار داردآموزش اين فناوري همچنان پيش روي مديران و شركت كنندگان اين دوره

هاي آموزشي، نحوه ارائه آموزش، پژوهش،  اعتقاد يونسكو ارزيابي اثربخشي بايد محتواي برنامهبه

هاي مختلف آموزش كوتاه مدت اثربخشي دوره. ]7[آموزشگران و دانشجويان را نيز در برگيرد

دسترسي مديران به سطح معيني از دانش كه دهد حضوري، نيمه حضوري و غيرحضوري نشان مي

ها و مراكز آموزشي مستلزم صرف منابع گسترش برنامه. ]8[د عملكرد آنها شده استسبب بهبو

 بيشتر مديران و شركت كنندگان مين آن موجب حساسيتأانساني، مالي و مادي فراواني است كه ت

 پاسخي منطقي ،ها و ارائه بازخورد اطالعاتي به افرادشود و بررسي ميزان اثربخشي دورهمي هادورهدر 

هاي آموزشي به منظور حصول اطمينان از اجراي ارزشيابي دوره. رودشمار ميه اين حساسيت ببه 
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 به منظور ادامه،  ـ ميزان تحقق اهداف ـها ضروري است و توجه به ارزشيابي اثربخشيصحيح دوره

ارزيابي اثربخشي آموزشهاي سازماني كمك با . ]9[ه استشدقطع، تعديل يا گسترش برنامه توصيه 

 و در برخورداري از تصويري شودميمجريان  ريزان وبالندگي كاركنان، برنامه ثري به توسعه وؤم

تعيين ميزان تسلط و مهارت كارآموزان، تعيين ميزان بهبود .  استثرؤم عملكرد آموزش روشن از

 مشروعيت به منظور تعيين ميزان سودمندي آموزشهاي سازمان  واهانتقال آموزش عملكرد شغلي و

منظور دستيابي به نتايج بهتر در به. ]10[شوددار كردن اهداف اثربخشي انجام ميبخشيدن جهت

اي و رفتاري در سازمانهاي دولتي، ارزيابي كاركنان و تعيين شايستگي آنان در ابعاد عملكردي، توسعه

ملكرد در  ارزيابي عدري يچنين نظامها. نظامهاي ارزيابي عملكرد كاركنان دولت طراحي شده است

 نيازهاي آموزشي را تواناز طريق آن ميد و نثرترؤارتباط با تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان م

ي و كيفي در ارزيابي در آن به مستندسازي مستمر عملكرد و تلفيق معيارهاي كمنيز  و تشخيص داد

ترين روش در دسترسعنوان بهرا ن ارزيابي دروني ا محقق از برخي،ن منظورديب. ]11[كيد شده استأت

  . ]13و12[انددهكرهاي درسي معرفي در ارزيابي برنامه

دار بودن نتايج قبل و بعد از دوره در ابعاد هاي آموزشي بر مبناي آزمون معناميزان اثربخشي دوره

شناختي، فني و مهارتي در برخي تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است تا  بر مبناي ارزشيابي دقيق و 

تعيين بازده آموزشي . ]14[ تحقق اهداف استفاده شودجهتها براي هدايت در وقع از اين دورهمبه

 به نفع سازمان در نهايتاي  كيفيت آموزش و هرگونه آموزش حرفهينيروي انساني در سازمانها و ارتقا

  است كه ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و تعيين ميزان اثربخشي آنها امري ضروري ، بنابراين واست

 . ]15[ و شاخصهاي پويا و جامع را به خدمت گيردودبر مبناي رويكردها و روشهاي علمي انجام شد باي

دهد كه اين كارگاهها فرصتهايي را براي تعيين ميزان اثربخشي كارگاههاي آموزشي نشان مي

 اثربخشي اجراي ارزيابي ميزان. ]16[آورنديادگيري از طريق تفكر، عمل، بحث و تبادل نظر فراهم مي

 دانش، نگرش و مهارت كاركنان آموزش ديده در مقوالتي مانند يهاي ارتقاهاي آموزشي از جنبهدوره

 آموزش مورد در بارهدانش اعتقادي، اجتماعي و اداري، رضايت شغلي، شاخصهاي رفتاري و نگرش 

موزشي بر نيازسنجي هاي آروش شناسي جديد ارزيابي عملكرد برنامه. ]17[توجه قرار گرفته است

  آموزشهاي مورد نياز و سنجش اثربخشي آموزشي قرار گرفته است و پيشرفت در

  دهد كه آموزشهاي ارائه شده درتحقيقات نشان مي. ]18[دهدهاي آموزشي را نشان ميبرنامه

 مگر اينكه از اثربخشي آموزشهاي ارائه شده ،هاي مختلف به خودي خود سودمند نيستندزمينه

 ،كندها زمان و هزينه بسياري را طلب ميبا توجه به اينكه اجراي اين دوره. عمل آيده يابي بارزش

ارزشيابي علمي دقيق و مبتني بر اهداف و شرايط سازمان از آنها ضروري است تا نقاط قوت، ضعف، 

 .  ]19[ ميزان تحقق اهداف آموزش را نشان دهد،هاي پيشرفت و اصالح آنها و همچنينراه
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وري  افزايش بهره،هاي آموزشي در افزايش توليد، خدمات و در نتيجهيين سهم برگزاري دورهتع

ها را توان نقاط قوت و ضعف برنامهگيري اثربخشي ميدهد كه با اندازهسازمانها به تحقيق نشان مي

. ]20[تر دست يافتهاي باكيفيتتشخيص داد و از اين طريق به شناخت الزم براي طراحي برنامه

گيري مديران ارزيابي اثربخشي آموزش در برطرف كردن ضعف دانشي و مهارتي در چرخه تصميم

ارزيابي و سنجش اثربخشي آموزشهاي ضمن . ]21[داردسازمانها در فعاليتهاي آموزشي نقش مهمي 

طور يكساني ه در زمينه دانش، مهارت، نگرش و رفتار شغلي ب آموزشهاكه اين دهد خدمت نشان مي

دهد كه مطالعات انجام شده در حوزه  نشان ميخارجيبررسي منابع علمي . ]22[اندثربخش بودها

شود كه اهميت اطمينان از اثربخشي اثربخشي آموزشي اغلب در آن دسته از علوم با جديت دنبال مي

براي ه ي وجود دارد كيها هنوز زمينه،با اين حال. و دستيابي به اهداف آموزشي در آنها بيشتر است

  .]23[ هيچ كاري صورت نگرفته است عمالًهابررسي اثربخشي آموزشي در آن

  مربوط هادوره در كنندگان شركت تجربه و جنسيت سن، با را آموزشي اثربخشي خيبر   

شود تا شواهد كافي مبني بر  ارزيابيهاي مداوم است كه موجب مينبوددر اغلب موارد . ]24[انددانسته 

برخي از اين تحقيقات در ارزيابي . ]25[داشته باشدهاي آموزشي وجود نر برنامهثمربخشي پايدا

 برخي از آنها به حوزه استفاده ، دربراي مثال. اندهاي آموزش معطوف شدهاثربخشي آموزشي به شيوه

دهد كه برخالف انتظار،  ليكن برخي دستاوردها نشان ميشده است،از فناوريهاي آموزشي پرداخته 

مشابه اين مسئله در . ]26[ثير آموزشي چنداني بر فراگيران نداشته استأده از اين فناوريها تاستفا

و نتايج است ارزيابي و مقايسه اثربخشي آموزش الكترونيكي در برابر آموزش حضوري نيز انجام شده 

وزه ن حابرخي از محقق. ]27[داري بين دو روش آموزشي وجود نداردامعن دهد كه تفاوتنشان مي

ارزيابي اثربخشي آموزش معتقدند كه روشهاي مرسوم ارزيابي اثربخشي آموزش مانند آزمونهاي سريع 

 مهارتهاي تفكر انتقادي يي كه برهاثير دورهأ اغلب براي ارزيابي ت،و مصاحبه قبل و بعد از آموزش

ها ي فراگيران اين دوره فرايند تفكر خود آگاهنبود از  مناسب نيستند و اين موضوع عموماً،كيد دارندأت

 . ]28[شودناشي مي

 اندثر بر اثربخشي آموزشهاي پيوسته بررسي كردهؤ عوامل محيطي مدر بارهن ابرخي ديگر از محقق  

  ثر بر اثربخشي آموزشي برؤترين عامل معنوان مهم پشتيباني مديريتي و سازماني را به،و براي مثال

 در فضاي آموزشي دنيا به حدي است GISي درسي آموزش اهميت توجه به محتوا. ]29[شمارندمي

 كشورهاي در حال توسعه، با توجه به لزوم و ضرورت معرفي فناوري اطالعات در محتواي  ازكه برخي

ي يهاي درسي مدارس خود، به تشريح فرصتها و موانع توسعه آموزش سامانه اطالعات جغرافيابرنامه

  .]30[انديادگيري مورد بحث و بررسي قرار دادهپرداخته و آن را از جنبه آموزش و 
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 اهداف تحقيق .3

هاي آموزش  هدف كلي از انجام تحقيق بررسي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني شركت در دوره

GISاهداف جزئي تحقيق .  است بودههاي مهندسي كشاورزي، عمران و زمين شناسي در حوزه

  :ند ازاعبارت

  از ديدگاه شركت كنندگان در دوره؛GISتعيين ميزان اهميت دوره  •

  ؛GISتعيين ميزان رضايت شركت كنندگان از دوره  •

ثير دوره بر موفقيت شغلي أ، رضايت شغلي پس از دوره و تGISمقايسه ميزان اهميت دوره  •

 ؛شركت كنندگان در رشته هاي مهندسي و علوم پايه

ثير دوره بر موفقيت شغلي أو ت، رضايت شغلي پس از دوره GISمقايسه ميزان اهميت دوره  •

 ؛شركت كنندگان بر اساس  زن و مرد

   ؛مقايسه ميزان پيامدهاي استفاده علمي، اقتصادي و فني در شركت كنندگان زن و مرد •

  ؛مقايسه پيامدهاي استفاده علمي، اقتصادي و فني در سوابق خدمتي شركت كنندگان •

هاي كشاورزي ر شركت كنندگان رشتهمقايسه پيامدهاي استفاده علمي، اقتصادي و فني د •

   .و مهندسي

  االت تحقيق ؤ  س

  از ديدگاه شركت كنندگان به چه ميزان است؟GISاهميت دوره  •

  به چه ميزان است؟GISرضايت شركت كنندگان از دوره  •

ثير دوره بر أ، رضايت شغلي پس از دوره و تGIS داري بين اهميت دوره آيا تفاوت معنا •

 هاي مهندسي و علوم پايه وجود دارد؟ كنندگان در رشتهموفقيت شغلي شركت

ثير دوره بر أ، رضايت شغلي پس از دوره و تGIS داري بين اهميت دوره آيا تفاوت معنا •

 موفقيت شغلي شركت كنندگان زن و مرد وجود دارد؟

كنندگان زن و مرد  داري بين استفاده علمي، اقتصادي و فني در شركتآيا تفاوت معنا •

  دارد؟وجود 

كنندگان  داري بين استفاده علمي، اقتصادي و فني در سابقه خدمتي شركتا معنتفاوتآيا  •

 وجود دارد؟

هاي كنندگان رشته داري بين استفاده علمي، اقتصادي و فني در شركتاآيا تفاوت معن •

 كشاورزي و مهندسي وجود دارد؟   
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   شناسي تحقيق روش .4

 GISهاي آموزش ن اثربخشي برنامه درسي ارائه شده در دورهدر اين تحقيق به منظور بررسي ميزا

جامعه آماري اين تحقيق .  پيمايشي استفاده شده است ـارائه شده براي كاركنان از روش توصيفي

 GIS كه دوره آموزشي  بودند نفر از كارشناسان شاغل به كار در ادارات شهرستان شيراز95عبارت از 

برداري كامالٌ تصادفي از نمونه برداري به روش نمونه. ند بوديراز گذراندهسسه ديباگران شؤخود را در م

اي است ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه. ميان شركت كنندگان دوره آموزشي مذكور بوده است

ها عالوه بر برخي اطالعات در اين پرسشنامه. ندادهكرطراحي، تدوين و توزيع آن را ن اكه محقق

  ـضميمه( اهميت و كاربرد محتواي دوره"االت مربوط به ؤ گروه سسه هر فرد نمونه، عمومي راجع به

اثربخشي دوره بر " و ")2 جدول ـضميمه(ثير دوره بر احساس رضايتمندي شغليأت"، ")1جدول

.  مورد توجه قرار گرفته است")3 جدول ـضميمه( يهاي فردي پيش و پس از شركت در دورهيتوانا

 وارد SPSSها انجام و پس از تعريف متغيرها در نرم افزار اج اطالعات از پرسشنامهآوري و استخرجمع

  . بوده استt-testروش اصلي تحليل آماري در اين تحقيق . شده است

  

  هاتجزيه و تحليل داده .5

، نتايج در قالب جداول آزمونهاي آماري SPSSپس از آزمون اطالعات جمع آوري شده در نرم افزار 

  .  استارائه شده

  از ديدگاه شركت كنندگان به چه ميزان است؟ GISاهميت دوره . الف

 با انحراف استاندارد 93/24ها براي شركت كنندگان معادل ، ميانگين اهميت دوره1بر اساس جدول 

 .است 40/7
  ميانگين و انحراف استاندارد اهميت دوره ها: 1جدول

  93    تعداد

  93/24    ميانگين

  40/7    اردانحراف استاند
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 در حوزه مهندسي كشاورزي، GISهاي آموزشي فراواني درصد و ميانگين اهميت دوره: 1نمودار

  عمران و زمين شناسي

  

  به چه ميزان است؟ GIS رضايت شركت كنندگان از دوره .ب

 با 64/3دل ها معا ميانگين رضايت شغلي شركت كنندگان پس از شركت در دوره2بر اساس جدول 

 .است 72/0انحراف استاندارد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  GISهاي آموزشي فراواني درصد و ميانگين رضايت شغلي پس از گذراندن دوره:  2نمودار

  شناسيدر حوزه مهندسي كشاورزي، عمران و زمين
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  ميانگين و انحراف استاندارد رضايت شغلي پس از دوره: 2جدول

  95    تعداد

  64/3    ميانگين

  72/0    نحراف استانداردا

  

 93/24توان پي برد كه اهميت دوره از نظر شركت كنندگان با ميانگين  مي2 و1بر اساس جداول 

 نيز نشان دهنده كشيدگي 2نمودار هيستوگرام .  بوده است64/3باالتر از رضايت شغلي با ميانگين 

نندگان هم  ميانگين   ميانگين رضايت شركت كدر خصوص. استتوزيع رضايت شركت كنندگان 

  .است GIS  كه  نشان دهنده رضايت باالي شركت كنندگان از دوره است 64/3

  

  ثير دوره هاأها، رضايت شغلي ناشي از شركت در دوره ها، تمقايسه اهميت دوره :3جدول

   مهندسي و علوم پايه ـدر موقعيت شغلي براي رشته هاي فني

  

ثير دوره بر موفقيت أ، رضايت شغلي پس از دوره و تGISداري بين اهميت دوره  آيا تفاوت معنا.پ

  هاي مهندسي و علوم پايه وجود دارد؟ شغلي شركت كنندگان در رشته

  گروه علوم پايه باه،رانده شدهاي گذ دوره"اهميت"شود، در  مشاهده مي3طور كه در جدول همان

 اهميت بيشتري را براي 21/24 ن گروه فني مهندسي با ميانگين در مقايسه با شاغال11/25ميانگين

داري ا تفاوت معن97دست آمده با درجه آزادي ه  بtاما با توجه به . دهستن ليدوره گذرانده شده قا

در . مهندسي و علوم پايه وجود نداردهاي گذرانده شده از نظر گروههاي فني بين اهميت دوره

 در 71/3 ميانگين  گروه فني مهندسي با،هاي آموزشي پس از گذراندن دوره"رضايت شغلي" خصوص

 رضايت شغلي بيشتري را براي دوره گذرانده شده 52/3ن گروه علوم پايه با ميانگين مقايسه با شاغال

انحراف   ميانگين  تعداد  هاگروه

  رداستاندا

درجه  tمقدار 

  آزادي

  داريمعنا

  15/7  21/24  46   مهندسي ـفني
  هااهميت دوره

  21/8  11/25  53  پايه

57/0-  97  56/0  

رضايت شغلي ناشي   67/0  71/3  46   مهندسي ـفني

  82/0  52/3  53  پايه  هااز شركت در دوره

23/1  97  22/0  

  ها درثير  دورهأت  60/0  77/2  46   مهندسي ـفني

  46/0  69/2  53  پايه   موقعيت شغلي

60/0  97  21/0  
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اي فني هداري بين گروه تفاوت معنا97 زاديدست آمده با درجه آه  بtاما بر اساس . ندهستل يقا

هاي ثير گذراندن دورهأت" در ،همچنين.  رضايت شغلي وجود نداردرظنمهندسي و علوم پايه از 

ن گروه علوم پايه  در مقايسه با شاغال77/2 گروه فني مهندسي با ميانگين"آموزشي در موقعيت شغلي

 97دست آمده با درجه آزادي ه  بtولي . ندهستردار  از موقعيت شغلي باالتري برخو69/2با ميانگين 

ثير در موقعيت شغلي را نشان أ ترظن داري بين گروههاي فني مهندسي و علوم پايه از اتفاوت معن

  .دهدنمي

  

 ها و تاثير دوره ها در موقعيتمقايسه اهميت دوره، رضايت شغلي ناشي از شركت در دوره:  4جدول

 دن زن و مرشغلي براي شاغال
  

 

 
ثير دوره بر موفقيت أ، رضايت شغلي پس از دوره و تGISداري بين اهميت دوره ا آيا تفاوت معن.ت

  شغلي شركت كنندگان زن و مرد وجود دارد؟ 

ه مردان با  گرو،"هاي گذرانده شدهاهميت دوره" خصوصتوان دريافت كه در  مي4بر اساس جدول 

 اهميت بيشتري را براي دوره گذرانده شده 10/24 در مقايسه با گروه زنان با ميانگين 51/25ميانگين 

هاي داري بين اهميت دورها تفاوت معن89دست آمده با درجه آزادي ه بtاما با توجه به . ندهستل يقا

هاي آموزشي  گذراندن دوره پس از"رضايت شغلي"در . گذرانده شده در زنان و مردان وجود ندارد

 رضايت شغلي بيشتري را پس 59/3 در مقايسه با گروه زنان با ميانگين 70/3گروه مردان با ميانگين 

 بين  راداريا تفاوت معن89دست آمده با درجه آزادي ه ب tولي . ندهستل ياز دوره گذرانده شده قا

هاي آموزشي در ثير گذراندن دورهأت" در .دهد رضايت شغلي نشان نميرظنگروههاي زنان و مردان از 

 از موقعيت 70/2 در مقايسه با گروه مردان با ميانگين 79/2 گروه زنان با ميانگين ،"موقعيت شغلي

انحراف   ميانگين  تعداد  گروهها

  استاندارد

درجه  tمقدار 

  آزادي

   داريامعن

  هااهميت دوره  81/8  10/24  50  زن

  92/6  51/25  41  مرد

83/0-  89  40/0  

رضايت شغلي ناشي از   66/0  59/3  50  زن

  78/0  70/3  41  مرد  هاشركت در دوره

71/0-  89  47/0  

ها در ثير  دورهأت  60/0  79/2  50  زن

  68/0  70/2  41  مرد  يموقعيت شغل

65/0  89  51/0  
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داري ا تفاوت معن89دست آمده با درجه آزادي ه  بtاما با توجه به . هستند شغلي باالتري برخوردار

  .در موقعيت شغلي وجود نداردثير أ ترظهاي زنان و مردان از نبين گروه

  

  مقايسه پيامدهاي استفاده علمي، اقتصادي و فني براي شاغلين زن و مرد: 5جدول

  

داري بين استفاده علمي، استفاده اقتصادي و استفاده فني در شركت كنندگان زن   آيا تفاوت معنا.ث

  و مرد وجود دارد؟ 

 در 87/0 گروه زنان با ميانگين ،هاي گذرانده شده دوره" علمياستفاده"در  5 با توجه به جدول

. نندكاستفاده علمي بيشتري را از دوره گذرانده شده كسب مي69/0مقايسه با گروه مردان با ميانگين 

هاي گذرانده داري بين استفاده علمي دورها تفاوت معن79دست آمده با درجه آزادي ه بtاما بر اساس 

 ،هاي گذرانده شده دوره"استفاده اقتصادي" خصوص در ،همچنين. مردان وجود نداردشده در زنان و 

 استفاده اقتصادي بيشتري را از 28/0 در مقايسه با گروه مردان با ميانگين 44/0گروه زنان با ميانگين 

اري د تفاوت معنا79رجه آزادي دست آمده با ده بtاما با توجه به . ندكندوره گذرانده شده كسب مي

استفاده " خصوص در ،همچنين.  استفاده اقتصادي وجود نداردرظنبين گروههاي زنان و مردان از 

 از استفاده فني باالتري 36/0 در مقايسه با گروه زنان با ميانگين 69/0 گروه مردان با ميانگين "فني

هاي زنان و مردان از داري بين گروها تفاوت معن79دست آمده با درجه آزادي ه بtو  . هستندبرخوردار 

  .دهدرا نشان مي/ 002 استفاده فني در سطح رظن

  

  

  

  

  ميانگين  تعداد  جنسيت  پيامدها
انحراف 

  استاندارد
 tمقدار 

درجه 

  آزادي
  داريمعنا

  34/0  87/0  45  زن
  استفاده علمي

  46/0  69/0  36  مرد
84/1  79  06/0  

  50/0  44/0  45  زن
  استفاده اقتصادي

  45/0  28/0  36  مرد
56/1  79  12/0  

  48/0  36/0  45  زن
  استفاده فني

  46/0  69/0  36  مرد
17/3-  79  002/0  
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  ن با سوابق خدمتي كم و زيادمقايسه پيامدهاي استفاده علمي، اقتصادي و فني براي شاغال: 6جدول

  

خدمتي شركت تفاده اقتصادي و استفاده فني در سابقه داري بين استفاده علمي، اسنا آيا تفاوت مع.ج

  كنندگان وجود دارد؟ 

سابقه   از دورههاي آموزشي مذكور توسط كساني كه"استفاده علمي"دهد كه  نشان مي6جدول 

 به دست tولي .  بيشتر از ميانگين كساني است كه سابقه كمتر دارند79/0 با ميانگين ،بيشتري دارند

 از دورههاي مذكور در بين افراد كم "استفاده علمي"داري در ا تفاوت معن87ي آمده و درجه آزاد

هاي آموزشي مذكور  از دوره"استفاده اقتصادي" خصوصدر .  دهدسابقه و پر سابقه را نشان نمي

 بيشتر از  كساني است كه سابقه كمتري 38/0 با ميانگين ،توسط كساني كه سابقه بيشتري دارند

هاي  از دوره"استفاده اقتصادي"داري در ا، تفاوت معن87ه دست آمده و درجه آزادي  بtاما . دارند

هاي آموزشي مذكور  از دوره"استفاده فني". مذكور در بين افراد كم سابقه و پر سابقه وجود ندارد

بيشتر از ميانگين كساني است كه سابقه 59/0 با ميانگين ،توسط كساني كه سابقه بيشتري دارند

 از "استفاده فني"داري در  تفاوت معنا87 به دست آمده و درجه آزادي tاما بر اساس .  دارندكمتري

  .دوره هاي مذكور در بين افراد كم سابقه و پر سابقه وجود ندارد

  

  

  

  

  

  پيامدها
سابقه 

  خدمت

انحراف   ميانگين  تعداد

  استاندارد

درجه  tمقدار 

  آزادي

  داريامعن

  استفاده علمي  41/0  78/0  60  كم سابقه

  41/0  79/0  29  پرسابقه

10/0-  87  91/0  

استفاده   48/0  35/0  60  كم سابقه

  49/0  38/0  29  پرسابقه  اقتصادي

26/0-  87  79/0  

  استفاده فني  50/0  45/0  60  كم سابقه

  50/0  59/0  29  پرسابقه

20/1-  87  23/0  
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   مهندسي ـمقايسه  پيامدهاي استفاده علمي، اقتصادي و فني براي رشته هاي كشاورزي و فني: 7جدول

داري بين استفاده علمي، استفاده اقتصادي و استفاده فني در شركت كنندگان آيا تفاوت معنا .چ

  هاي كشاورزي و مهندسي وجود دارد؟ رشته

هاي گذرانده شده گروه كشاورزي با  دوره"استفاده علمي"  در خصوص7با توجه به جدول 

  استفاده علمي بيشتري را از 75/0  گروه فني مهندسي با ميانگينن در مقايسه با شاغال83/0ينميانگ

داري  تفاوت معنا87آمده با درجه آزادي دست ه  بtاما بر اساس . ندكندوره گذرانده شده كسب مي

. نداردهاي گذرانده شده از نظر گروههاي كشاورزي و فني مهندسي وجود بين استفاده علمي در دوره

 در 37/0 گروه كشاورزي با ميانگين ،هاي آموزشي پس از گذراندن دوره"استفاده اقتصادي"در 

. نندك استفاده اقتصادي بيشتري را كسب مي35/0ن گروه فني مهندسي با ميانگين مقايسه با شاغال

ورزي و فني داري بين گروههاي كشاامعن  تفاوت87دست آمده با درجه آزادي ه  بtاما با توجه به 

 گروه فني "استفاده فني" ، در خصوصهمچنين.  استفاده اقتصادي وجود نداردرظنمهندسي از 

 از از استفاده فني 37/0ن گروه كشاورزي با ميانگين  در مقايسه با شاغال60/0مهندسي با ميانگين

وههاي كشاورزي و  داري بين گر تفاوت معنا87رجه آزادي دست آمده با ده  بtو . ندباالتري برخوردار

  . دهدرا نشان مي02/0 استفاده فني در سطح رظنفني مهندسي از 

  

  نتيجه گيري  .6

ثير دوره بر رضايت شغلي آنان أ از نظر شركت كنندگان از ت"اهميت دوره" كه دهدنتايج نشان مي

ار نمود(است GISيد رضايت باالي شركت كنندگان از دوره ؤهر چند نتايج م). 1جدول (بيشتر است

  ـن به كار با هر دو زمينه تحصيلي علوم پايه و فنيدهد كه شاغالها نشان مينتايج تحليل داده). 1

داري در  قايل هستند و تفاوت معناGISهاي آموزش مهندسي اهميت يكساني براي شركت در دوره

اين . د نداردثير در كسب موقعيت و رضايت شغلي وجوأبين آنها نه از جنبه باور به اهميت موضوع، ت

  ميانگين  تعداد  ليتحوزه فعا  پيامدها
انحراف 

  استاندارد
 tمقدار 

درجه 

  آزادي
  داريمعنا

  38/0  83/0  41  كشاورزي
  استفاده علمي

  43/0  75/0  48   مهندسي ـفني
90/0  87  36/0  

استفاده   48/0  37/0  41  كشاورزي

  48/0  35/0  48   مهندسي ـفني  اقتصادي
11/0  87  91/0  

  48/0  37/0  41  كشاورزي
  استفاده فني

  49/0  60/0  48   مهندسي ـفني
28/2-  87  02/0  
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 به سطوح GISهاي درسي با محور آموزش  در دنيا به حدي است كه تعريف برنامه،موضوع امروزه

اين موضوع ناشي از اين مسئله است . ]30[مدارس در دست بررسي و اقدام برخي كشورها قرار دارد

 زمينه آموزشي  همگي از هرGISهاي آموزشي بسيار تخصصي مانند  شركت در برنامهمندانعالقهكه 

به . ي آن در زمينه كسب موقعيت شغلي و نيز رضايتمندي پس از آن واقف هستندي بر كارا،كه باشند

 ابعاد شناختي شركت كنندگان دوره از اهميت فراگيري يرسد دوره مذكور موجب ارتقانظر مي

  .]17و14[ه استشدكيد أ شده است و اين موضع در برخي از منابع مورد بررسي تGISمهارت 

تري را براي دوره گذرانده ن گروه فني مهندسي اهميت بيشگروه علوم پايه در مقايسه با شاغال

- هاي گذرانده شده از نظر گروههاي فنيداري بين اهميت دوره، هرچند تفاوت معناهستندل شده قاي

 نسبت به ، گروه علوم پايه"اهميت"گرچه از نظر ). 3جدول(مهندسي و علوم پايه مشاهد نشده است

   ناشيامراين موضوع از اين . ندالي مهندسي براي چنين دوره اي اهميت بيشتري قاـگروه فني 

   دانش آموختگانا علوم پايه در مقايسه بآموختگاندانش براي شود كه يادگيري اين مهارتمي

ن ه آموزشي رسمي آنها فاقد آرشود كه دو مهندسي يك آموزش تكميلي عملي محسوب ميـفني 

 مهندسي نسبت به دانش آموختگان علوم پايه رضايت نسبي بيشتري در  ـدانش آموختگان فني. است

  ـ فنيآموختگاندانشگردد كه اين موضوع اغلب به اين مسئله باز مي. فراگيري اين دوره دارند

توجه به مهندسي از آموزشهاي كاربردي بيشتري نسبت به دانش آموختگان علوم پايه برخوردارند و با 

  ـگروه فني. شود، رضايت بيشتري نيز در آنها ايجاد ميGISسهولت ايجاد شده از فراگيري مهارت 

مهندسي نسبت به گروه علوم پايه از موقعيتهاي شغلي باالتري برخوردارند كه بيشتر ناشي از اثر 

  ي مراتب شغلي در گروه مهندسي است كه داراي طبيعتي در ارتقاGISفراگيري مهارت 

  . مهارتي استـكاربردي 

هاي  بيشتري پس از گذراندن دوره"رضايت شغلي"گروه مردان در مقايسه با گروه زنان از 

هاي زنان و مردان داري بين گروهخصوص نيز تفاوت معنا در اين ،البتهكه اند آموزشي برخوردار بوده

 گروه زنان در "ر موقعيت شغليهاي آموزشي دثير گذراندن دورهأت". رضايت شغلي وجود نداردرظاز ن

  دار آماري، از اثر باالتري بر كسب موقعيت شغلي برخوردارا گروه مردان نيز بدون تفاوت معنامقايسه ب

ثير بر كسب موقعيت أهاي اهميت، تلفهؤداري بين ماز نظر جنسيتي تفاوت معنا). 4دول ج(هستند

تر از زنان به ها از ديدگاه مردان مهملفهؤاين م هرچند تمام ،شغلي و نيز رضايتمندي آنان وجود ندارد

بلكه از اهميت موضوع و كسب موقعيت ، GISكليت اين رفتار نه ناشي از فراگيري . رودشمار مي

  در ايران كار بازار طبيعت و خانواده معاش مينأت مسئول عنوان به مردان ديدگاه از شغلي

  شمارهاي كمتري براي ارتقا بهتر و زمينهينيات پاكارگيري نيروي كار زنان در مشاغلي با درجهب

  كارگيري مردان در مديريتاستخدام گسترده تر زنان در امور اپراتوري و به آن بارز مثال .رودمي
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د و به فراگيري يا عدم دارنداري ن معناهرچند اين تفاوتها اختالفي.  استGISهاي مبتني بر پروژه

  .شوندفراگيري اين مهارت مربوط نمي

  هاي گذرانده شده كسب بيشتري را در دوره"استفاده علمي"گروه زنان در مقايسه با گروه مردان 

هاي گذرانده شده در زنان و مردان داري بين استفاده علمي دوره، بدون اينكه تفاوت معناندكنمي

ها از گروه ه باشد كه شركت كنندگان در اين دوراين موضوع شايد بدين دليل. ود داشته باشدوج

شوند كه كمتر به استفاده صرف علمي از اين توانمندي عالقه ي محسوب مين سازمانهاي اجرايشاغال

كارگيري آن در ه شوق بيشتري در ب،يابند آگاهي ميGISيهاي علمي ي تواناازدارند و هرچه بيشتر 

هاي  دوره"تصادياستفاده اق" خصوص در ،همچنين. ي و فني از خود نشان مي دهنديامور اجرا

گذرانده شده گروه زنان در مقايسه با گروه مردان استفاده اقتصادي بيشتري را از دوره گذرانده شده 

 استفاده رظنداري بين گروههاي زنان و مردان از تفاوت معنا نيز خصوصنند كه در اين ككسب مي

ي با يك يثيري است كه آشناأاين امر بيشتر به واسطه همان اندك ت). 6جدول(اقتصادي وجود ندارد

ازار كار كنوني ي ب زنان دارد و احتماالٌ كيفيت گرايمهارت فني بر فراهم آمدن زمينه شغلي براي

كساني كه از سابقه بيشتري . ثر بوده استؤ در اين زمينه مجامعه در جذب دانش آموختگان

استفاده "، "استفاده علمي" همه معيارهاي ، كه سابقه كمتري دارند، نسبت به كسانيبرخوردارند

 از ،دار آماري باشد بدون اينكه واجد اختالف معناهاي آموزشي از دوره"استفاده فني" و "اقتصادي

اين موضوع با برخي مطالعاتي كه اثربخشي يك دوره ). 6جدول( اهميت بيشتري برخوردار است

دليل اين امر به ويژگي . ]24[ متناقض است،اند و تجربه مرتبط دانستهيتآموزشي را با سن، جنس

اي از دانش فني، تجربه و زمينه تحصيلي كه گردد كه به تركيب پيچيده باز ميGISاستفاده از فنون 

كه اغلب دانش فني با تجربه كاري ناشي از سن،  طوريه ب.  نيازمند است،داراي اثر جبراني نيز هستند

دانش فني و زمينه تحصيلي به شكل جايگزيني تا تر و تجربه با تجربه كاري با زمينه تحصيلي مرتبط

 هرگونه زمينه در وندبحدودي قابل جبران هستند و كاركنان ادارات مورد بررسي به عنوان فراگيران 

. ندا بودهثري برخوردارؤ بلكه از دانش فني، تجربه و زمينه تحصيلي م،اندها شركت نكردهاين دوره

هاي ن گروه كشاورزي استفاده فني باالتري از اين دورهشاغالمهندسي در مقايسه با ـ گروه فني 

 استفاده رظنداري بين گروههاي كشاورزي و فني مهندسي از آورند و تفاوت معناآموزشي به عمل مي

هاي برگزارشده بر ثير يكنواخت دورهأيد تؤ همگي ماينها). 7جدول( وجود دارد02/0فني در سطح 

هاي تحصيلي و سوابق كاري مختلف محسوب اعم از زن و مرد، با زمينهها، شركت كنندگان اين دوره

هاي برگزار شده در قالب يك تواند مبين اين نكته باشد كه احتماالٌ دوره مي،اين امر همچنين. شودمي

. ها موفق بوده استآموزش مستقل در انتقال دانش و مهارت به كاركنان شركت كننده در اين دوره

هاي ضمن خدمت و مهارت آموزي بر دانش، مهارت، نگرش و رفتار شغلي در ت دورهثير يكنواخأت
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  دار آماري مشاهده شده در اغلبنبود اختالف معنا و شايد  استبرخي مطالعات مورد توجه قرار گرفته

اين  در. ]22[هاي آموزشي و فردي شركت كنندگان دوره مذكور از اين امر ناشي شده استلفهؤم

هاي آموزشي بر نيازسنجي آموزشهاي مورد  تحقيقات پيشين، ارزيابي عملكرد برنامهتحقيق مطابق

 و تالش شده است تا اثربخشي آموزشهاي ارائه ]18[نياز و سنجش اثربخشي آموزشي قرار گرفته 

 براي كاركنان ادارات استان فارس بر مبناي روش مستدل ارزيابي اثربخشي انجام GISشده در زمينه 

  .   ]19[شد بارزشيابي علمي دقيق و مبتني بر اهداف و شرايط سازمان شود تا ا

     

  سپاسگزاري

كار ها و مستندات به شيراز به واسطه فراهم آوردن داده"ديباگران"سسه آموزشي ؤبدين وسيله از م

  .رفته در پژوهش جاري صميمانه سپاسگزاري مي شود
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  "GISمحتواي دوره آموزش "االت مرتبط با اهميت و كاربردؤ س:1جدول

  
  "ندي در محيط شغلياثربخشي دوره بر رضايتم"سؤاالت مرتبط با : 2جدول 
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