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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران 
شاغل در تهران بزرگ از نظر کارشناسان در سال 1390 انجام شده است. محقق با استفاده از روش 
پیمایشی و جامعه آماری افسران رسته راهور دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناس 
تصادفات که در مناطق 22 گانه تهران بزرگ مشغول خدمت هستند، اطالعات را بر پایه محاسبه حجم 
نمونه کوکران )220 نفر( جمع آوری نمود؛ برای تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها از آزمون های 
خی دو و تای کندال استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه افسران و 
رؤسای مناطق بین میزان عالقه مندی، کیفیت برگزاری دوره های تخصصی، یادگیری دروس تخصصی 
کارشناسی با سطح کارایی، عملکرد، توانمندی و تخصص افراِد شرکت کننده در دوره های تخصصی 
راهور در انجام وظایف محوله رابطه معنی داری وجود دارد. با عنایت به یافته های تحقیق، هر شش 

فرضیه به تأیید رسید.
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مقدمه )بیان مسئله(
در عصر حاضر باوجود رشد صنایع و فناوری و تولید علم، عامل انسانی همچنان مهم ترین رکن 
رشد و توسعه سازمان ها محسوب می شود و هرچه علوم و فناوری فراتر می رود، عامل انسانی نیز باید 
دامنه دانش و تجربه خود را افزایش دهد. آموزش، یکی از عوامل اساسی در تربیت نیروی انسانی 
به شمار می رود. آموزش کارکنان موجب تغییر رفتار و ایجاد مجموعه ای از دانش، تفکر، نگرش ها، 
ارزش ها و مهارت ها می شود. آموزش، جریانی است که افراد طی آن، مهارت ها، طرز تلقی ها و 

گرایش های مناسب را جهت ایفای نقش خاصی می آموزند.
کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل باال، مدیر یا زیردست، 
نیازمند آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید هستند و باید همواره برای بهتر 
انجام دادن کار خود و مأموریت سازمان از هر نوعی که باشد، روش ها و اطالعات جدیدی کسب 
نمایند )جزایری، 1379، 175(. در جریان آموزش، افراد، مهارت ها، طرز تلقی ها و گرایش های مناسب 

را جهت ایفای نقش های خاص می آموزند )فتحی واجارگاه، 1390، 3(.
ازاین رو نیروی انسانی از ارکان اصلی و تشکیل دهنده هر سازمان است و آموزش مهم ترین اصل 
برای حفظ و به کارگیری صحیح و مطلوب نیروی انسانی است که باید به صورت برنامه ریزی مستمر 
برای ارتقای کیفیت و کارایی آن ها اجرا شود. این مهم جز با آموزش مناسب و ارزیابی نظام آموزی 
میسر نمی شود؛ زیرا نظام ارزشیابی و سنجش اثربخشی دروس ازجمله برنامه های هر مؤسسه آموزشی 
است که به منظور شناخت نحوه انجام وظیفه عناصر و نحوه حصول به اهداف ازپیش تعیین شده 
صورت می گیرد. چنانچه از این زاویه به ارزیابی نگریسته شود، می توان گفت که ارزیابی، ساختاری 
ارزشمند برای هر نهادی است که به صورت یک سیستم باز عمل می کند و ازهرجهت درصدد باالبردن 

رضامندی محیط است که می تواند به کارایی سازمان و افزایش بهره وری یاری رساند.
امروزه اکثر سازمان هایی که در جهت آموزش کارکنان همت می گمارند، از نظام ارزشیابی منسجمی 
برخوردارند که به صورت مدون و دوره ای کارایی دروس را موردسنجش قرار می دهند و در صورت 
رؤیت معایب و نواقص با ارائه یک تحلیل سیستمی درصدد رفع آن برمی آیند تا نظام سازمانی در 
انجام وظایف محوله دچار اختالل نگردد. شکی نیست که تهیه و اجرای هر نوع طرح ارزشیابی کارایی 
دروس مستلزم صرف وقت، انرژی و تحقیقی منسجم است که می تواند به نحو شایسته ای مانع از به 

بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران
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سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394 هرزرفتن هزینه، وقت و انرژی مصروفه گشته و آن ها را جبران کند. بدون تردید کارایی کارکنان هر 

سازمان درگرو ثمربخش بودن آموزش هایی است که هریک از آن ها را در طول دوره های آموزشی و 
تحصیلی آموخته اند و دراین بین دروس تخصصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

فارغ التحصیالن کارشناسی راهور به مجرد اتمام تحصیل به محیط های کاری خود منتقل گشته 
و به صورت عملی مشغول فعالیت های اجرایی مربوط به افسران راهور می شوند. تعدد و پیچیدگی 
وظایف افسران راهور در حوزه های تخلفات رانندگی و بررسی صحنه های تصادف و به کارگیری 
تدابیر الزم در اجرای قوانین راهنمایی و آموزش مردم در این حوزه، این موضوع را مطرح می سازد که 
آیا اجرای دروس تخصصی دانشکده راهور از کارایی الزم برخوردار است تا فارغ التحصیالن بر مبنای 
آموزش های مربوطه توانایی انجام مأموریت های محوله در حوزه راهنمایی و رانندگی را داشته باشند.

مطالعات اولیه نشان می دهد که به نظر افسران فارغ التحصیل دانشکده راهور، دروس تخصصی 
از کارایی الزم برخوردار نیست و ضرورت دارد که ضمن سنجش میزان کارایی این دروس، عوامل 
مترتب بر کارایی آموزش کارشناسی راهور شناسایی و مورِدبازبینی قرار گیرد. برای رسیدن به این 
هدف باید در جست وجوی ابزار و روش های کارساز و معقول برای انتقال آموزش باشیم تا با شیوه ای 
اثربخش، هم آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده بتوانند با سهولت و احساس تعلق خاطر راه کمال و 

ترقی را طی کنند )بیان و شکیبا مقدم، 1372، 11-12(.
ارزشیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش ها به عنوان یک اصل انکارناپذیر، نقش مهمی در 
اصالح فرایندهای آموزش های تخصصی دارد. امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و متخصص مستلزم 
ارائه برنامه منظم و دقیق و کارآمد در حیطه آموزش است که در این میان مشخص کردن میزان اثربخشی 
دروس تخصصی در کمک به مدیران و فرماندهان جهت رسیدن به اهداف، امری ضروری و حائز 
اهمیت است. با این توصیف، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا دروس تخصصی کارشناسی راهور 
بر کارایی شغلی افسران شاغل در تهران بزرگ تأثیر دارد؟ آیا نظام آموزشی و برنامه ریزی دروس 
تخصصی دانشکده راهور بر کارایی شغلی افسران شاغل در تهران بزرگ تأثیر دارد؟ آیا محتوای 
آموزشی، نحوه تدریس اساتید و نحوة به کارگیری تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حین آموزش 
دروس تخصصی بر کارایی شغلی افسران شاغل در تهران بزرگ تأثیر دارد؟ و درنهایت اینکه آیا دروس 
تخصصی، عالقه مندی افسران شاغل در تهران بزرگ را به انجام مأموریت های محوله افزایش می دهد؟
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بدون تردید هدف اصلی این گزارش علمی، شناسایی میزان اثربخشی محتوای دروس تخصصی 
کارشناسی راهور برکارایی افسران شاغل و شناخت تأثیر هریک از عوامل آموزشی بر کارایی افسران 

راهور است.

پیشینه تحقیق
به نظر می رسد که در رابطه با موضوع آموزش راهور، تحقیقات زیادی انجام گرفته است؛ لیکن 

برخی از آن ها رابطه تنگاتنگی با موضوع این مقاله دارند.
در یک پژوهش توصیفی بر روی 126 نفر از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دانشکده پلیس راهور 
با موضوع سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی )دروس تخصصی( در عملکرد دانشجویان، نتایج 
تحقیق نشان داد که دروس ارائه شده، ارتباط مستقیمی با توانمندی دانشجویان در عرصه های شغلی 
دارند؛ لذا پیشنهاد شد که در آموزش راهور، پیش بینی های الزم برای بازدید علمی دروس و برنامه ریزی 
شهری و پزشکی قانونی، استفاده از اساتید خبره در امور ترافیک و مسائل حقوقی تصادفات، استفاده 
از روش های عملی و کارگاهی درس مکانیک خودرو و نیز ایجاد شهرک ترافیک، بازدید از مراکز 
شماره گذاری، معاینه فنی و کارگاه عالیم راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شود )حاجی مقصود، 1385(.

در تحقیقی دیگر در خصوص بررسی میزان اثربخشی آموزش دوره های رسته ای آماد از دیدگاه 
مسئولین لجستیک سپاه مشخص شد که برقراری نظم آموزشی و توانمندی مدیریت در اجرای 
برنامه های آموزشی در اثربخش بودن آموزش ها بسیار مؤثر است )میرکریمی، 1379(. تیموری نیز در 
تحقیق خود با عنوان بررسی اثربخشی دورهای کارورزی کارشناسی ناجا بر فعالیت های فارغ التحصیالن 
دوره های کارشناسی نتیجه می گیرد که اجرای منظم دوره های تجربی کارورزی در اثربخشی آموزش، 
بسیار مؤثر است )تیموری، 1383(؛ همچنین نتایج  پژوهش دیگری با عنوان بررسی میزان تأثیر 
آموزش های دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارت ها و تخصصی های 
شغلی افسران فارغ التحصیل نشان می دهد که آموزش های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی به دالیل 

عمده، دارای ضعف آموزش های مهارتی است )منظمی تبار، 1385(.
درنهایت می توان به تحقیق عرب محبی اشاره کرد که به بررسی رابطه آموزشی دانش آموختگان با 
اثربخشی عملکرد آنان در کالنتری های فاتب می پردازد که نتایج حاکی از آن است که آن ها در اجرای 

بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران
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پاییز 1394 وظایف محوله دارای توانمندی الزم می باشند؛ همچنین آموزش های تخصصی در بدو خدمت در 

کسب مهارت های عملیاتی تأثیر کمی داشته است. تجربه خدمتی در کسب توانمندی الزم، بیشترین 
تأثیر را در مهارت های عملی دارد؛ سوابق تحصیالت دانشگاهی در کسب توانمندی های الزم بیشترین 
تأثیر را در مهارت های اجتماعی، بینش دینی و سیاسی آن ها داشته است و از عمده ترین پیشنهادها، 
تغییر در مفاد برنامه آموزشی استفاده از افسران باتجربه و رؤسای کالنتری ها در تدوین برنامه آموزشی 
و تدریس در دوره، محدودساختن دوره آموزش فراگیران به رسته های پشتیبانی و خدمات پشتیبانی و 

توقف آموزش در رسته های مأموریتی است )عرب محبی، 1385(.
همچنین نتایج برخی از تحقیقات خارجی نشان می دهد که اثربخشی کارگاه های آموزشی 
برگزارشده توسط کمیته منابع انسانی دانشگاه غنا بسیار مؤثر است و داده ها حاکی از آن است که زمان 
برگزاری این کارگاه مناسب بود؛ اما مدت زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته نشده بود؛ همچنین 
وضعیت جزوات آموزشی توزیع شده در بین کارآموزان مطلوب به نظر نمی رسد؛ اما منابع مورداستفادة 
مربیان آموزشی و اسالیدها به روز و مطلوب می باشد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که بین 
آموزش های ضمن خدمت و افزایش اعتمادبه نفس کارکنان، رابطه معناداری یافت می شود؛ همچنین 
بین برگزاری این کارگاه ها و تغییر نگرش کارکنان نسبت به کار و تالش در جهت دستیابی به اهداف 
عالی سازمانی، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. درنهایت در این مطالعه، پیشنهاداتی جهت بهبود 

وضعیت برگزاری این کارگاه ها ارائه شده است )هامفری دانسون و همکاران، 2012(.
در تحقیقی دیگر نتایج نشان می دهد که بین آموزش های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان در 
سازمان رابطه معناداری وجود دارد؛ لذا سازمان ها باید با اتکا به آموزش کارکنان در مواجهه با سناریوی 
جدید جهانی که همانا تغییر مداوم و لحظه ای است، خود را آماده سازند. درنهایت به منظور آماده سازی 

کارکنانی صالح و کارآمد، پیشنهادات آموزشی به شرح ذیل ارائه شد:
ـ سازمان ها باید یک چرخه سیستماتیک جهت دریافت منظم آموزش ضمن خدمت در اختیار 

کارکنان قرار دهند.
ـ فرهنگ آموزش ضمن خدمت کارکنان می باید به سوی سه قطبی شدن )مربیگری، نظارت و 

مشاوره( حرکت کند.
ـ اندازه گیری اثربخشی و کارآمدی آموزش های کارکنان با استفاده از الگوی خوداثربخش پاتریک.
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ـ مدیران بخش ها می باید آموزش هایی را هماهنگ با کارکنان خویش تدارک و اجرا نمایند )محمد 
رجُاول کریم و همکاران، 2012(.

به طورکلی از مباحث فوق می توان چنین نتیجه گرفت که نیروی انسانی، مهم ترین و راهبردی ترین 
منبع یک سازمان به حساب می آید. امروزه ثابت  شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از 
یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی می تواند با تحوالت و پیشرفت های 

فرهنگی، اجتماعی و صنعتی همگامی داشته باشد.

ادبیات تحقیق
قبل از بررسی مبانی نظری تحقیق الزم است که تعریف هرچند موجز از مفاهیم اصلی تحقیق 
ارائه شود. یزدی، اثربخشی را تقرب به هدف، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و میزان یا درجه ای 
تعریف می کند که یک کار، فعالیت یا تالش موجب می شود دستیابی به هدِف از قبل پیش بینی شده، 
امکان پذیر گردد )یزدی، 1379، 259(. اثربخشی نشان می دهد که با تالش های انجام شده چه میزان از 
نتایج موردنظر حاصل  شده است. درواقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از 
تالش های انجام شده است )ابطحی، کاظمی 1379، 32(. به عبارت دیگر اثربخشی آموزش یعنی اینکه 
آموزش های انجام شده تا چه حد به ایجاد مهارت های موردنیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی 

منجر شده است )صانعی، 1391، 55(.
آنچه اهمیت دارد این است که اثربخشی در جهت کارایی کارکنان صورت می گیرد و در این تحقیق 
منظور از کارایی1 یعنی حصول به اهداف سازمان و مقاصدی که از پیش تعیین  شده اند با حداقل هزینه 
و حداکثر رضایت یا به عبارت دیگر، کارایی عبارت است از نیل به اهداف سازمان با هزینه ای کمتر 
از رقبا )نجات بخش اصفهانی، 1387، 5(. اثربخشی و کارایی فرآیندهای سازمانی، امری است که در 
صورت تحقق یافتن آن ها، بهره وری سازمان ها تضمین می شود. آنچه در سازمان، نقش محوری را در 
اثربخشی و کارآمدنمودن فرایندها ایفا می کند، توسعه منابع انسانی در ابعاد فکری، شغلی، نگرشی، 
خالقیتی و رفتاری است که دراین صورت، کارکنان می توانند به انجام کارهای صحیح )اثربخشی( 

و درست انجام دادن کارها )کارایی( فکر و آن ها را در سازمان عملیاتی نمایند )بازرگان، 1388، 60(.

Efficence  1
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سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394 به موازات تعاریف اثربخشی و کارایی، آموزش به هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای 

گفته می شود که هدف از آن، ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است )سیف، 1384، 15(. »آموزش 
وسیله انتقال مواریث کهن فرهنگی، اخالقی، دینی و عرفانی هر جامعه است. فرهنگ اقوام مختلف 
بر آموزش صحیح استوار است« )بیان و شکیبا مقدم، 1372، 11(. آموزش درواقع فراگیری تجربه ای 
است که در آن به دنبال یک تغییر نسبتًا پایدار در فردی هستند که می خواهد توانایی خودش را 
در جهت اجرای وظایف یک شغل بهبود بخشد )کاظمی،1380، 291(. آموزش، فرایندی است که 
طی آن، فرد مهارت های موردنیاز برای انجام یک عمل با وظایف یک شغل را کسب می کند یا این 

مهارت ها در او توسعه می یابد )ساعتچی، 1379، 172(.
به طورکلی آموزش بیش از هرچیز، سپردن دانستنی ها به دیگران است؛ اما دانستنی ها آنگاه سودمند 
هستند که به کار آیند و آموزش آنگاه به کار می آید که زمینه ای برای پدیدآمدن تغییر در نوآموز شود، 
چنان که او را به انجام کارهایی توانا سازد و بر دایره امکان های او بیفزاید؛ یعنی زمینه ای گردد برای 

پرورش )که همانا به کار آمدن توانایی هاست( )نقیب زاده، 1374، 16(.

اهداف آموزش کارکنان
آموزش کارکنان به منظور ارتقای اطالعات، مهارت ها، توانایی و نگرش های کارکنان صورت 
می پذیرد. اهداف آموزش عمومًا بیانگر نقاط مطلوب است. ازلحاظ نظری، نقاط مطلوب به ایده آل ها، 

ارزش ها، باورها، توضیحات و ... اشاره می کند و مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان: یکی از اهداف مهم آموزش در سازمان ها، 
سازگارکردن فرد با سازمان در قالب وظایف و مسئولیت های شغلی است. این امر ازیک سو برای 
تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاست ها و خط مشی های تعیین شده برای مؤسسه، دارای اهمیت 
است و ازسوی دیگر پیشرفت شغلی و حرفه ای فرد در سازمان در گرو آگاهی وی از انتظارات مقامات 
مافوق و نحوه انجام تکالیف و مسئولیت های شغلی است. بااین حال، سازگارکردن فرد با نقش سازمانی 

نباید به جمود فکری و ازبین بردن خالقیت و ابتکار در افراد منجر شود.
افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان: یکی دیگر از اهداف اساسی آموزش، افزایش 
رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان است. مسئله برانگیختن کارکنان برای انجام وظایف شغلی، یکی 
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از مهم ترین دل مشغولی های مدیران سازمان ها است.
کاهش حوادث و ضایعات کاری: حوادث کاری عمدتًا به واسطه ناآگاهی و نداشتن مهارت کافی 
کارکنان بروز می کند. این بیان خصوصًا در مورد کسانی مصداق بیشتری دارد که با ابزارها و تجهیزات 

حساس و توأم با خطر در کارخانه ها سروکار دارند.
بهنگام سازی دانش و توانش انسانی در سازمان: شالوده افزایش بهره وری در سازمان ها مستلزم 
تأکید بر نیروی انسانی از نظر کیفی و ممانعت از نابهنگام شدن افراد در حرفه خود می باشد. نابهنگامی 
در حرفه، عبارت است از تقلیل کارایی در انجام کار در طول زمان و باالخره فقدان دانش یا مهارت 

نوین است.
کمک به تغییر و تحوالت سازمانی: تغییر در تحوالتی که در محیط سازمان به وقوع می پیوندد، 
عمدتًا مستلزم آماده سازی پرسنل و نیروی انسانی است. آموزش و توجیه پرسنل، نقش بسیار مهمی 
را در موفقیت تغییرات ایفا می کند و یکی از مهم ترین وظایف آموزش در سازمان ها، کمک به تغییرات 

سازمانی است.
انطباق با شرایط و اوضاع واحوال اجتماعی: تمامی سازمان های معاصر در محیطی فعالیت 
می کنند که ازلحاظ فرهنگی دارای ارزش ها و ایدئولوژی ویژه ای است و موفقیت بسیاری از آن ها در 
گرو شناخت این چگونگی اجتماعی و انطباق بهینه با آن است. محیط اجتماعی سازمان ها که می توان 
آن را فراسیستم اجتماعی نامید، درعین حال حوزه عمل و میدان فعالیت سازمان ها را تا حدود زیادی 

تعیین می نماید.
تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان: درحقیقت توفیق سازمان در دستیابی 
به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع ایجاد فضای اعتماد و تفاهم متقابل در محیط کار، افزایش میزان 
همکاری کارکنان با یکدیگر، افزایش میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهم تر از همه 
ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور سازمان در واحدهای مختلف است. به نظر می رسد یکی از طرق 
ایجاد هماهنگی و همدلی، استفاده از آموزش ها است که زمینه تماس متقابل کارکنان با یکدیگر در 
محیط آموزشی را فراهم می سازد و از طریق افزایش دانش و اطالعات شغلی، برداشت ها و عالیق 
حرفه ای تقریبًا یکسانی را در آن ها ایجاد می کند؛ بنابراین ازجمله هدف های آموزش کارکنان تقویت 
روحیه و همکاری و همدلی در سازمان می باشد )فتحی واجارگاه، 1384، 40-46؛ حاجی کریمی، 
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سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394 .)270 ،1379

اثربخشی فعالیت های آموزشی )مدل کرک پاتریک1(
مدل پاتریک دربردارنده ارزیابی مستمر عواملی است که در صورت توجه به آن ها اثربخشی 

فعالیت های آموزشی محقق می شود؛ این ارزیابی ها عبارت اند از:
ارزیابی واکنش یادگیرندگان: در این مرحله باید درزمینه واکنش یادگیرندگان در یک دوره 
آموزشی، اطالعات به دست آورد. این اطالعات را می توان از طریق شرکت دادن یادگیرندگان در 
جلسات سخنرانی، مصاحبه ها و بحث های گروهی به دست آورد و یا اینکه می توان از فرم هایی برای 
ارزیابی دوره استفاده کرد و از شرکت کنندگان بخواهیم که نظریات خود را در مورد مثبت یا منفی بودن 

ابعاد گوناگون دوره آموزشی بیان کنند.
ارزیابی یادگیری: در این مرحله، کارشناس آموزش می کوشد تا با استفاده از آزمون های پیشرفت 
تحصیلی و نیز با توجه به توصیه ها و راهنمایی های استادان دوره آموزشی، بر ارزیابی مطالب 

آموخته شده به وسیله یادگیرندگان بپردازد.
ارزیابی رفتار یادگیرندگان: در این مرحله الزم است که رفتار شرکت کنندگان، قبل از دوره آموزشی 
و بعد از شرکت در آن، موردتوجه قرار گیرد. منابع موجود برای کسب این نوع اطالعات عبارتند از 
سطح عملکرد شغلی یا میزان تولید فرد، مطالعه زمان و حرکت، استفاده از مقیاس ها یا پرسشنامه های 

خودرتبه ای، یادداشت های روزانه، مصاحبه با فرد و نظایر آن.
ارزیابی نتیجه: یعنی ارزیابی سوابق هر سازمان مثل اثرات آموزش بر میزان شرکت افراد و 
انجام دادن وظایف شغلی، هزینه ها، کارایی افراد، میزان سوانح و حوادث کار، اعتصاب ها، شکایت ها، 
میزان غیبت از کار، کنترل کیفیت کار و نظایر آن. یکی از اشکاالت ارزیابی یک برنامه آموزشی آن 
است که به سادگی نمی توان نشان داد که شرکت در یک دوره آموزشی دقیقًا باعث ایجاد چه تغییراتی 
در افراد شده است. کرک پاتریک استفاده از »گروه های کنترل« را پیشنهاد می کند؛ برای این منظور باید 
دو گروه از کارکنان سازمان را انتخاب کنیم که شرایط آنان تا حد امکان مشابه است و سپس یک گروه 
را در دوره آموزشی شرکت دهیم و گروه دیگر را به حال خود رها سازیم؛ میزان کارایی و اثربخشی 
دوره، مقایسه تغییرات حاصل در دو گروه است. کرک پاتریک معتقد است که در روش های ارزشیابی 

1- Kirk Patrik
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دوره های گوناگون آموزشی باید به چهار سطح از معیار، یعنی واکنش، یادگیری، رفتار شرکت کنندگان 
و نتایج آموزش توجه شود )سراجان، 1385، 63 - 65(.

مشخصات برنامه آموزشی کارشناسی راهور
کارشناسی عملیات راهور، دوره ای میان رشته ای با خصوصیات علمی - تخصصی و کاربردی 
است که پلیس راهنمایی و رانندگی با استفاده از نتایج مشاهدات صحنه عملیات و یا صحنه تصادف 
و بهره گیری از علوم طبیعی )ریاضیات، فیزیک، پزشکی قانونی و...( و برقراری ارتباط علمی و فلسفی 
بین یافته ها، نسبت به اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا تعیین سهم تقصیر و کشف علل وقوع تصادف 

اقدام می کند.
این دوره یکی از مجموعه برنامه های آموزش عالی است که برای آموزش داوطلبان خدمت که 
با مدرک دیپلم پذیرش می شوند و باهدف تربیت افسران متعهد با دانش، بینش و مهارت های الزم 

درزمینه های مختلف مأموریت های انتظامی بر مبنای شرح شغل در کارشناسی برگزار می شود.
فارغ التحصیالن با کسب دانش و آگاهی های عمومی دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی کشور، آگاهی های الزم عقیدتی و سیاسی، آمادگی جسمانی و پذیرش نظم وانضباط برای 
انجام مأموریت های محوله، آشنایی با موضوعات و مسائل عمومی سازمان، مقررات و آیین نامه های 
سازمانی، آگاهی از امور انتظامی و حقوقی به عنوان ضابط قوه قضائیه و نیز مسائل حفاظتی و اطالعاتی و 
نظامی جهت اجرای وظایف محوله، هریک با توجه به سطح مقطع تحصیلی وارد عرصه کار می شوند.

دوره کارشناسی، دوره ای تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 
130 تا 140 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب )حسب رشته، طرح پژوهشی یا پایان نامه را نیز 
شامل می شود( به دریافت مدرک کارشناسی نائل می شود )آیین نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری،1391، 3( و هدف از این دوره، تربیت افسران متعهد با دانش و مهارت های الزم درزمینه 
مأموریت های اجرایی و عملیاتی راهور در سطح کارشناسی است. با توجه به تنوع مأموریت ها و 
رشته های شغلی راهور ناجا که اساس نظم و امنیت فردی و عمومی را تشکیل می دهد، ضرورت دارد 
افسرانی کارآمد که دارای تخصص و دانش الزم باشند در این زمینه تربیت گردند؛ به طوری که پس 
از فراغت از تحصیل بتوانند مأموریت های محوله را به خوبی انجام دهند. با این توصیف طول دوره 
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سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394 کارشناسی عملیات راهور حداقل 7 نیمسال تحصیلی و حداکثر 10 نیمسال تحصیلی است؛ طول هر 

نیمسال تحصیلی، 16 هفته آموزشی کامل و نظام آموزشی این دوره، واحدی است.
دوس عمومی: 24 واحد دروس پایه: 33 واحد
دروس اصلی: 40 واحد دروس تخصصی: 33 واحد

جدول 1. نوع و تعداد واحدهای درسی
منبع: جزوه مشخصات کلی برنامه تفصیلی جدول دروس دوره کارشناسی راهور، 1388

چهارچوب نظری تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص موضوع اثربخشی آموزش بر کارایی افراد صورت گرفته 
که البته به طور ویژه در خصوص راهور ناجا پژوهشی تاکنون به عمل نیامده است. پژوهشی با عنوان 
بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی راهور از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دانشکده پلیس 
راهور نشان داده است که وضعیت آموزش و دروس ارائه شده در دانشکده پلیس راهور ارتباط کاماًل 
مستقیمی با مسائل و مشکالت شغلی دانشجویان دارد )حاجی مقصود، 1385، 125(. همچنین در 
تحقیقی دیگر با عنوان »بررسی میزان اثربخشی آموزش دوره های رسته ای آماد از دیدگاه مسئولین 
لجستیک سپاه« نتایج نشان داده است که مدیریت آموزشی نقش مهمی در کارآمدی فرایند آموزش 

دارد )میرکریمی، 1379، 154(.
نتایج و یافته ها در چند تحقیق دیگر نشان داده است که دروس تخصصی، اجرای کارورزی ها 
و نحوه تدریس اساتید در آموزش تأثیر دارد )یزدی، 1380؛ تیموری،1383؛ منظمی تبار، 1385(. 
بااین وجود در این تحقیق چهارچوب نظری مبتنی بر ارزیابی عواملی است که کارایی افسران 

فارغ التحصیل راهور را افزایش می دهد؛ این عوامل در چند بخش دیده  شده است که عبارتند از:
ـ  نقش استاد؛ 

ـ  وضعیت دروس تخصصی؛
ـ  برنامه ریزی؛

ـ  تجهیزات آموزش؛
ـ  عالقه شغلی؛
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ـ  نحوه ارائه دروس.

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی

دروس تخصصی ارائه شده در دانشکده راهور بر کارایی شغلی افسران شاغل در تهران بزرگ تأثیر ندارد.

فرضیه های فرعی
ـ  بین نقش استاد در آموزش و کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

ـ  بین محتوای دروس تخصصی و کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.
ـ  بین به کارگیری تجهیزات آموزشی و کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

ـ  بین برنامه ریزی آموزشی و کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

ـ  بین عالقه شغلی افسران و کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.
ـ  بین نحوه ارائه دروس تخصصی و کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری آن نیز افسران رسته راهور دارای 
مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناس تصادفات هستند که در مناطق 22 گانه تهران بزرگ 
مشغول خدمت هستند. اطالعات تحقیق بر پایه محاسبه حجم نمونه کوکران )220 نفر( جمع آوری 
شد و برای تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها از آزمون های خی دو و تای کندال استفاده شد. روش 
نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه به جامعه آماری موردنظر، روش نمونه گیری سیستماتیک است 
که کلیه افسران فارغ التحصیل دوره کارشناسی به باال از دانشکده راهور و افسران کارشناس تصادفات 
به عنوان نمونه انتخاب شده و محقق با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها را جمع آوری کرده است. 
سؤاالت پرسشنامه ها به صورت سؤاالت چندگزینه ای و طیف لیکرت بوده که هریک برای پاسخ به 

شاخص هایی تهیه شده اند.
الف( اعتبارسنجی پرسشنامه )validity(: به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه ها از روش اعتبار 
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پاییز 1394 محتوایی صوری )content validityFace( استفاده می شود. در این روش ابتدا پرسشنامه در اختیار 

چند نفر کارشناس قرار می گیرد و پس از اخذ نظرات آنان، اعتبار پرسشنامه موردسنجش قرار می گیرد.
ب( در این تحقیق به منظور سنجش روایی سؤاالت، روش آلفای کرنباخ برای سنجش میزان 
تک بعدی بودن نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر مقوالتی که اندازه گیری آن ها آسان نیست، به کار 
می رود. آلفای محاسبه شده، عدد 0/89 را نمایش می دهد که نشان دهنده پایایی باالی ابزار تحقیق است.

به طورکلی پرسشنامه شامل 73 سؤال بوده که بر اساس اهداف و مفاهیم تحقیق و تست های 
استانداردی طرح شده است که به صورت طیف لیکرت می باشند که عبارتند از:

نقش اساتید در کارآمدی افسران راهور: 6 سؤال؛
وضعیت دروس تخصصی در کارآمدی افسران راهور: 6 سؤال؛

وضعیت تجهیزات کارگاهی و نقش آن در کارآمدی افسران راهور: 4 سؤال؛
وضعیت عالقه مندی در کارآمدی افسران راهور: 3 سؤال؛

نقش برنامه ریزی در کارآمدی افسران راهور: 4 سؤال؛
دروس تخصصی کارشناسی تا چه میزان در کارایی شغلی فارغ التحصیالن تأثیر دارند: 22 سؤال؛

کارایی افسران فارغ التحصیل:20 سؤال؛
سؤاالت شخصی:8 سؤال.

یافته های تحقیق
در جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تای کندال بی )در صورت مربع بودن جدول متقاطع( استفاده 
شده است. شرط پذیرش فرضیه و معنادار بودن آزمون ها سطح معناداری 95 درصد و 5 درصد خطا 

بوده است )P >0/05( که در علوم اجتماعی قابل پذیرش می باشد.
فرضیه اول: بین نقش استاد با کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

نتایج آزمون تای کندال و ارزش آزمون کای اسکوئر )45/5( که میزان خطای آن کمتر از 1 درصد 
است )P >0/01(، بیانگر آن است که بین نقش تدریس استادهای راهور و کارآمدی افسران راهور در 
انجام مأموریت های محوله در هریک از رسته ها رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ بنابراین با اطمینان بیش 
از 99 درصد می توان گفت که با توجه به داده های جدول، میزان تأثیرگذاری نحوه تدریس استادها در 
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کارآمدی افسران در حد متوسط رو به باال بوده و بنابراین با عنایت به این رابطه، هرچه استادها بهتر 
تدریس نمایند، کارآمدی افسران بیشتر خواهد شد. آزمون تای بی نیز این مهم را تأیید می کند و این 

رابطه را مثبت ارزیابی می کند )جدول 1(.
فرضیه دوم: بین وضعیت دروس تخصصی با کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

نتایج آزمون تای کندال و ارزش آزمون )0/42( که میزان خطای آن کمتر از 5 درصد است 
)P >0/01(، بیانگر آن است که بین وضعیت دروس تخصصی و کارآمدی افسران راهور در انجام 
مأموریت های محوله در هریک از رسته ها رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ بنابراین با اطمینان بیش از 95 
درصد می توان گفت که با توجه به داده های جدول میزان تأثیرگذاری نظام برنامه ریزی آموزشی در 
کارآمدی افسران در حد متوسط است؛ بنابراین با عنایت به این رابطه باید تالش ها در جهت مدیریت 

آموزشی و برنامه ریزی آموزشی بیشتر شود تا بتواند در کارآمدی افسران مؤثر باشد )جدول 2(.
فرضیه سوم: بین وضعیت تجهیزات آموزشی با کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

نتایج آزمون تای کندال بیانگر آن است که بین وضعیت تجهیزات آموزشی و کارآمدی افسران 
راهور در انجام مأموریت های محوله در هریک از رسته ها رابطه ای وجود ندارد؛ زیرا میزان خطای آن 
بیشتر از 5 درصد است )P >0/01(؛ لذا با اطمینان کمتر از 95 درصد باید بیان کرد که رابطه ای بین این 

دو متغیر وجود ندارد )جدول 3(.
فرضیه چهارم: بین وضعیت عالقه مندی با کارآمدی افسران راهور شاغل رابطه وجود دارد.

 نتایج آزمون تای کندال و ارزش آزمون )0/41( که میزان خطای آن کمتر از 5 درصد است
)P >0/05(، بیانگر آن است که بین وضعیت عالقه مندی و کارآمدی افسران راهور در انجام 
مأموریت های محوله در هریک از رسته ها رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ لذا با اطمینان بیش از 95 درصد 
می توان گفت که با توجه به داده های جدول، میزان تأثیرگذاری عالقه دانشجویان به دروس راهور در 
کارآمدی افسران در حد متوسط رو به پایین بوده و بنابراین با عنایت به این رابطه باید تالش ها در 
جهت افزایش عالقه مندی دانشجویان به دروس آموزشی راهور افزایش یابد تا بتواند در کارآمدی 

افسران مؤثر باشد )جدول 4(.
فرضیه پنجم: بین نظام آموزشی و برنامه ریزی با کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.

نتایج آزمون تای کندال و ارزش آزمون )0/12( که میزان خطای آن کمتر از 5 درصد است  
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سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394 )P >0/05(، بیانگر آن است که بین نظام آموزشی و برنامه ریزی و کارآمدی افسران راهور در انجام 

مأموریت های محوله رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ لذا با اطمینان بیش از 95 درصد می توان گفت که 
با توجه به داده های جدول، میزان تأثیرگذاری نظام برنامه ریزی آموزشی در کارآمدی افسران در حد 
متوسط رو به باال بوده و بنابراین با عنایت به این رابطه باید تالش ها در جهت هرچه  بهترکردن نظام 
آموزشی و صحت برنامه ریزی دروس در دانشکده راهور افزایش یابد تا بتواند در کارآمدی افسران 

مؤثر باشد. آزمون تای بی نیز این رابطه را در وضعیت کنونی تأیید می کند )جدول 5(.
فرضیه ششم: بین دروس تخصصی دوره کارشناسی با کارآمدی افسران راهور رابطه وجود دارد.
 نتایج آزمون تای کندال و ارزش آزمون )0/54( که میزان خطای آن کمتر از 1 درصد است
)P >0/05( بیانگر آن است که بین نحوه ارائه دروس تخصصی کارشناسی در دانشکده راهور به 
دانشجویان راهور و کارآمدی افسران راهور در انجام مأموریت های محوله در هریک از رسته ها رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد؛ لذا با اطمینان بیش از 95 درصد می توان گفت که با توجه به داده های جدول، 
میزان تأثیرگذاری دروس تخصصی در کارآمدی افسران در حد متوسط رو به پایین بوده و بنابراین 
با عنایت به این رابطه باید تالش ها در جهت هرچه  بهترکردن نظام آموزشی و نحوه ارائه دروس 
تخصصی و کاربردی نمودن این دروس در دانشکده راهور افزایش یابد تا بتواند در کارآمدی افسران 

مؤثر باشد. آزمون تای بی نیز این مهم را در وضعیت کنونی تأیید نمی کند )جدول 6(.
تحلیل رگرسیون داده های تحقیق )بررسی تأثیر متغیرهای آموزشی در کارآمدی افسران راهور(

برای بررسی و سنجش تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق )متغیرهای آموزشی( بر کارآمدی افسران 
راهور تهران از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. هدف از تحلیل رگرسیون، بررسی رابطه 
چند متغیر است که به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته )یا مالک( شناخته می شوند. در تحلیل 
رگرسیون این تحقیق از مدل اینتر استفاده می شود؛ مبنای روش اینتر این است که کلیه متغیرهای مستقل 
به یک باره وارد مدل شده و تأثیرات آن ها بر روی متغیر وابسته موردبررسی قرار می گیرد. نتایج جدول 
ANOVA نشان می دهد که آزمون F در سطح 99 درصد اطمینان معنی دار است )P >0/01(؛ این 

مطلب گویای آن است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته یعنی کارآمدی 
افسران راهور تهران مؤثر است )جدول 7(.

حال باید به جدول ضرایب B و β توجه کرد. جدول ضرایب استاندارد بتا و آزمون t نشان می دهد 
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که همه متغیرها معنادار هستند )P >0/05(. نتایج نشان می دهد که به غیراز متغیر تجهیزات آموزشی، 
سایر متغیرها در کارآمدی افسران راهور مؤثر هستند )جدول 8(.

نتایج تحقیق
نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش آموزشی استادها در کارآمدی فارغ التحصیالن در حد متوسط 
رو به باال قرار دارد. این مهم به دلیل تجربه، به روزبودن اطالعات علمی در حوزه راهور و داشتن 
انگیزه کافی برای تدریس در دانشگاه علوم انتظامی است. از طرف دیگر نتایج به دست آمده نشان 
می دهد که پاسخگویان معتقدند که بین دروس تخصصی کارشناسی راهور و کارآمدی فارغ التحصیالن 
رابطه وجود دارد؛ لیکن بر این باورند که دروس تخصصی کارشناسی راهور از مبانی علمی و عملی 
برخوردار نیستند و متناسب با مأموریت های راهور طرح ریزی نشده اند؛ لذا واحدهای دروس 
تخصصی کارشناسی تأثیری بر یادگیری دانشجویان نداشته و این مهم در حد متوسط رو به پایین 
در کارآمدی فارغ التحصیالن مؤثر است. با این توصیف پاسخگویان امیدوارند که با افزایش ساعات 
دروس تخصصی کارشناسی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مربوط به فیلم و عکس و استفاده 

استادها از تجهیزات کارگاهی، کارایی این دروس نیز افزایش می یابد.
همچنین پاسخگویان ضمن ارتباط بین دروس تخصصی و عالقه مندی دانشجویان به آموزش بیان 
می دارند که باید به برنامه ریزی این دروس و مدیریت کالس ها و نظم بخشی به برگزاری این کالس ها 

و به ویژه کالس های فوق برنامه و انجام دوره های کارورزی توجه شود.
پاسخگویان اشاره هایی نیز به برخی دروس در کارآمدی فارغ التحصیالن داشتند که باید بیشتر 
به آن ها پرداخته شود؛ این دروس عبارتند از درس تخصصی حریم راه و مقررات حمل ونقل، 
درس تخصصی کمک های اولیه و امداد در تصادفات، درس تخصصی بازسازی صحنه تصادفات، 
درس تخصصی مهندسی ترافیک مقدماتی، درس تخصصی تنظیم گزارش کروکی، درس تخصصی 
فرماندهی پاسگاه های راهور، درس تخصصی آشنایی با سیستم های کنترل سرعت، درس تخصصی 
اصول مهندسی ترافیک، درس تخصصی مکانیک و ایمنی خودرو، درس تخصصی جامعه شناسی 

ترافیک و دروس تخصصی دیگر.
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سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394 پیشنهادها

با توجه به اینکه ساالنه مبالغ باالیی صرف حق التدریس استادان، افسران فارغ التحصیل و 
برنامه ریزی دروس به ناجا و دانشگاه علوم انتظامی می شود، استفاده از پیشنهادهای ذیل می تواند نقش 

مؤثری را در افزایش بهره ورری و کارایی افسران شاغل در نیروی انتظامی داشته باشد.
پیشنهاد در حوزه افزایش نقش استاد در کارآمدی افسران راهور

استفاده از استادان مجرب که با داشتن معلومات و تجربیات و جدیدبودن مطالب از علم روز کافی 
برخوردار باشند؛ این امر می تواند که در افزایش کارایی و بهره وری افسران و کارشناسان مفید باشد.

از استادانی در دانشکده استفاده شود که از تلفیق مباحث کاربردی و عملیاتی راهور آشنایی کامل 
داشته باشند. از استادانی بهره گرفته شود که انگیزه های الزم را برای ارتقای دانش و کاربردی کردن 

دروس برای دانشجویان را داشته باشند.
پیشنهاد در حوزه افزایش نقش دروس تخصصی در کارآمدی افسران راهور

تهیه سرفصل های جدید و متفاوت با سرفصل های قدیمی و نتیجتًا تشکیل کالس های درسی 
مختلف به منظور فراهم سازی امکان انطباق بیشتر مطالب دروس جهت افزایش ُبعد مهم کاربردی شدن 

دروس کارشناسی راهور.
پیشنهاد در حوزه افزایش نقش تجهیزات کارگاهی در کارآمدی افسران راهور

استفادة  بیشتر از وسایل کمک آموزشی خصوصًا وسایل موجود در کارگاه های آموزشی در 
دانشکده و تجهیزات موجود در مراکز شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و مراکز فنی مهندسی 
معاونت راهور ناجا. به کارگیری فناوری های نوین آموزشی در کارگاه های راهور، به منظور کاربردی کردن 
آموزش و ارتقای سطح علمی و ایجاد اعتمادبه نفس الزم برای قبول مسئولیت های اجرایی پس از 

اتمام فارغ التحصیلی و سامان دهی آموزش عملی رسته راهور در دوره کارشناسی.
پیشنهاد در حوزه افزایش عالقه مندی افسران در کارآمدی افسران راهور

راه اندازی کتابخانه وسیع مجهز به کتب و مقاالت تخصصی روز و همچنین سایت اینترنتی در 
دانشکده راهور و تشویق دانشجویان در خصوص استفاده از موضوع یادشده. برنامه ریزی در خصوص 

ارتقای مقاومت جسمانی دانشجویان به منظور به کارگیری آنان در مشاغل اجرایی.
پیشنهاد در حوزه افزایش نقش دروس تخصصی در کارآمدی افسران راهور
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ـ تبدیل دروس از نظری به نظری- عملی به منظور کاربردی کردن مطالب سرفصل های دروس 
کارشناسی.

ـ تحقیق فوق در مورد دروس تخصصی رشته کارشناسی دیگر نیز اجرا شود تا با این وسیله، 
دروِس با اثربخشی کمتر، شناسایی و از گردونه آموزش دانشگاه خارج شوند.

ـ جایگزینی دروس تخصصی خاص که مورداستفاده اکثر کارشناسان راهور می باشد، مثل آشنایی 
با سیستم رایانه راهور.
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Abstract
The present study aimed to evaluate the effectiveness of undergraduate courses 

in the Tehran city on the performance of traffic police officers in viewpoint 
of experts 2010. The Researcher using the survey population with bachelor's 
degrees and master's and specialist officers in the field of traffic accidents how 
are serving in the 22 districts of Tehran collected, information on the base of 
calculation of sample size (n = 220), for  data analysis and test hypotheses, and 
tai chi Kendall tests was used. Results and findings show that in viewpoint of 
Officers and Heads of regions  there is a meanigfull relation emong the extent of 
interest, the quality of specialized courses, learning undergraduate courses with 
the efficiency level, performance, capabilitiy and expertise of participants in 
specialized courses in performing duties With regard to the results of the study 
all of the six hypothesis were confirmed.
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