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GĐRĐŞ
Bilginin öncelik olarak kabul gördüğü ve rekabetin var olduğu bir ortamda şirketlerin ön
plana çıkabilmesi için yeteneklerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ekonomik
durumun yanı sıra hayat boyu öğrenme gerekli görülmektedir.
Eğitimi, formal bakış açısıyla yalnızca formal oturumları kapsayan formal bir süreç olarak
düşünemeyiz. Yeteneklerin kazanım, aktarım ve kullanım süreci mesleki aktivitelerde ve
hayat boyu gerekli olabilecek informal yeteneklerin de formal yetenekler kadar yer
bulduğu bir ortam gerektirir. Böylesi bir bakış açısı, organizasyonel özelliklerin söz konusu
yetenekleri geliştirmede dikkate alınmasını gerektirmektedir.
Değerlendirme yeteneklerin yönetimi konusunda yardımcı olsa da hayat boyu eğitim
noktasında şirketler için zayıf noktayı oluşturmaktadır. Elde bulunan veriler az ve kesinliği
konusunda

eksik

noktalar

barındıran

verilerdir.

Bugün

tahminlere

göre

eğitim

programlarının %20’si ölçülebilir ve kalıcı etkiler sağlamaktadır (MEDEF, 2011).
Şirketler eğitim konusundaki yatırımlarını yorumlarken saat, eğitimin tipi ve eğitime ayrılan
bütçeyi dikkate almaktadır (Fransa’da en az 50 maaşlı çalışanı işçi sendikaları hususunda
bilgilendirme

zorundalığı

vardır);

ancak

pek

azı

bu

verilerin

gerçek

etkisini

yorumlayabilmektedir. Eğitim verme konusunda zorunlulukları vardır ancak daha da önemli
bir zorunluluk olarak çalışanlarının yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Bu alanda yer alan aktörlerin ortak bir çerçeveden yoksunluğu, titizlikler hazırlanmayan
metodolojiler ve zamanın yetersizliği diğer olumsuz noktalardır. Tüm bu problem bir araya
geldiğinde ayrılan fonların etkililiği ve etkinliği konusunda kesin ölçümler yapmak
zorlaşmaktadır. Eğitimleri en iyi hale getirebilmek için bilgi ve değerlendirme konusunda
iyileştirmeler yapmak öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Değerlendirme ancak o konuda faydalı oluyorsa konuyla ilişkili olabilir, örneğin belirli
hedeflere ilişkin:


eğitimin etkinliğini artırmak (şimdiki zaman ve geleceğe yönelik),



şirketin ve şirket çalışanlarının ihtiyaçlarını,



yasal ve normlara ilişkin gereklilikleri yerine getirmek,



eğitim bütçesinin ve eğitimin ciddiyeti konusunda kanıtlama yapacak durumda
olmak,



eğitimin şirketin sonuçlarına nasıl yansıdığını gösterme,



eğitim sürecini en iyi hale getirme ve sertifika programı (kalite sertifikası),



iş arkadaşlarının eğitim sürecine yöneticileri de dahil de etmek,



Eğitim alanlar için bilgilerini ve edindikleri yetenekleri sertifikalandırma.
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EMOLL değerlendirme metodolojisi hem küresel bir yaklaşım hem de bir dizi işaretçiyi
dikkate alan genel bakış açısıyla her şirkete türlü uyumlulaştırma süreci sonrası
uygulanabilir hale gelerek var olan boşlukları doldurmayı amaçlamaktadır.
Bu metodoloji, Kaplan ve Norton’un 1990lı yıllarda geliştirdiği Balanced Scoreboard
(Dengeli Sonuç Kartı) temel alınarak hazırlanmıştır ve bu yöntem şirket stratejisini formal
hale getirmek ve iletişimi sağlamak aynı zamanda da tüm bunların şirket için finansal ve
finansal olmayan sonuçlarını görmeyi amaçlar.
EMOLL metodolojisinin konsepti ilk olarak Fransa’da (Mart, 2011) uluslararası ortaklarla
tartışılmış ve yenilikçi bir boyutta eğitimlerin faydalarını ölçme konusunda neler yapılabilir
noktasında yetişkin eğitimi de sağlayan kamu kuruluşları dahil ticari ve ticari olmayan
alanlarda uygulanması ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.
Eğitim süreci ve DSK yöntemi kurallarına olan atıflar konusunda yapılan analiz yeni
oluşturulan yöntem için temel oluşturmuştur. Pilot deneme uygulamaları için bir oluşumda
insan kaynaklarının gelişim alanı ile ilişkili olarak eğitim sürecinin etkililiği ve etkinliği için
bir takım ölçütler belirlenmiştir. Anahtar performans işaretçileri (KPI) topluluğu ve bir
simülatör yazılımı EMOLL yönteminin deneme aşamasında uygulama araçları seti olarak
görülür. Bu araçlar (DSK ilkelerine uygun bir platformda) görsel olarak sunulmuş ve
uygulamalı olarak ikinci uluslararası toplantının gerçekleştirildiği Çek Cumhuriyetinde
(Eylül 2011) test edilmiştir, burada yapılan uygulamada EMOLL yöntemi deneme aşaması
için organizasyon için bir senaryo hazırlanmış ve senaryo içinde bireysel adımlar da
belirtilmiştir.
EMOLL belgesi, EMOLL projesi – özellikle Analiz Raporu, Uygulama Projeleri için Doğrulama
Raporu ve Uygulama Projelerinden En Đyi Yöntemler- ilgili belgelerin bulgu ve önerilerini
yansıtmaktadır.
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EMOLL metodoloji kılavuzu üç bölüme ayrılır:
•

Đlk bölüm Avrupa ülkelerindeki şirketlerin değerlendirme modları ve kritik yenilikçi
uygulamaları sunar,



Đkinci bölüm DSK yöntemine ilişkin avantajları farklı organizasyonlarda yönetimsel
düzeyde örnekler vererek açıklar,



Üçüncü bölüm EMOLL metodolojisini benzer şekilde sunar.
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1.

AVRUPA’DA YER ALAN ŞĐRKETLERDE UYGULAMALARIN OYNADIĞI ROL

VE EĞĐTĐM SÜREÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRME YÖNTEMLERĐ
Avrupalı şirketlerde eğitim sürecinin değerlendirilmesinde kullanılan en son prosedürler ve
yöntemlerin değerlendirmesinde kullanılan temel kaynak önceki analizleri içermektedir ve bun
analizler kişilerin kendi ülkelerinde yapılan eğitimleri değerlendirdikleri projeler bağlamında
yapılmıştır.
Yöntemleri özetleyip bir araya getirirken Analizler ’in yazarı (bkz. Analizler Raporu belgesi)
DSK’nin perspektifinden en kaliteli ve uygun yöntemlere odaklanmıştır. Kendisinin yenilikçi
EMOLL yönteminin ortaya çıkarılmasında temel alınan görüşleri oluşturan çıkarımları Analiz
raporu belgesinin “Muhtemel veriler” paragrafında analizlerle (diğer uzmanların tecrübe ve
bilgileri doğrultusunda) yer verilmiştir.

Şirketlerin değerlendirmeye olan yaklaşımı ve değerlendirme araçları oldukça çeşitlidir. Bu
çeşitliliğin sebebi olarak da şirketlerin büyüklükleri, aktivite alanları, organizasyonel ve
yönetimsel kültürleri etkili olmaktadır. Burada söylenebilecek bir diğer neden de değerlendirme
konusunda işlem sürecinin etkililiği ve istikrarlı olması noktasında yaşanan fikir ayrılıklarıdır.
Bu çeşitlilik üç ana oryantasyon ilkesi etrafında organize edilebilir. Bunlar: memnuniyet analizi,
eğitim sürecinde nelerin öğrenilebileceği ve son olarak da iş yerinde edinilen yeteneklerin
kullanılabilirliğini sağlamaktır.
Benimsenen oryantasyon ya da oryantasyonlar ne olursa olsun sonuçların ihtiyaçlar analizi ile
alakalı olması gerekmektedir bu herhangi bir eğitim programının pedagojik hedefler koyabilmesi
açısından gerekliliktir.
Bu üç oryantasyon birbiri ardına detaylı şekilde anlatılacaktır ve daha sonra Kirkpatrick’in
referans modeli üzerine çalışılacak ve şirket ortamı düşünüldüğünde gerekli eylemlerin alınıp
alınmadığı konusunda eleştiriler yapılacaktır.

1.1 MEMNUNĐYET DEĞERLENDĐRMESĐ
Katılımcılardan eğitimin sonunda ya da eğitim sonrasında eğitim organizasyonu ile ilgili
memnuniyet değerlendirmesi istenir. Bu değerlendirme biçimi her şirkette yapılır ve genelde şu
iki şekilde gerçekleştirilir:


gayri resmi değerlendirme,



resmi değerlendirme.

1.1.1

Gayri resmi Değerlendirme

Bu değerlendirme şekli oldukça sıradan olmasına rağmen çok az kullanılmaktadır. Bunun sebebi
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kuşkusuz üstü kapalı kriterler içermesine dayanmaktadır ve anlaması güç bir sürece yol
açmasıdır. Ancak buna rağmen etkisi saygınlık ve alınan kararlara olan etkisi açısından güçlü
sonuçlar doğurabilir.

1.1.2

Resmi Değerlendirme

Pek çok şirket eğitimlerin hemen ardından ya da kısa bir süre sonra katılımcılardan hazırlanan
anketlere cevap vermesini istemekte ve bunları değerlendirmeye almaktadır. Sorular genel
olarak eğitimin içeriği neler öğrenildiği, eğitmenin yetkinliği ve daha nadiren bu öğrenilenlerin
işyerine aktarımı ile ilgili olmaktadır.
Genelde bu formlar katılımcının hemfikir olma düzeylerini seviyelendirerek yanıtlamaktadırlar
(Örneğin 1 – hiç katılmıyorum, 2 – katılmıyorum, 3 – katılıyorum, 4 – tamamen katılıyorum). Bu
sorular genellikle eğitimin hemen sonunda, salonlarda cevaplanır ancak bazı durumlarda da
katılımcılar işlerine döndüklerinde, eğitimden kısa süre sonra da cevaplanabilir. Đkinci seçeneğin
bir avantajı olarak eğitimcinin katılımcıların cevapları üzerinde etki oluşturma ihtimalinin
ortadan kalkması ve eğitim üzerine düşünme süresi tanıması sıralanabilir.
Son döneme kadar bu anketler daha ziyade kağıt üstünde yapılırken son zamanlarda elektronik
versiyonların geliştirilmesi ile cevaplar bu yolla toplanıp değerlendirilmektedir. Kâğıtları toplayıp
daha sonrasında belirlenmemiş bir tutum içinde değerlendirmek çok da etkili bir yol değildir.
Burada asıl nokta anketlerin işlenmesi anketlerin en az formatı kadar önemli olmasıdır.
Şirketlerin çok küçük bir kısmı daha ileri boyuttaki analizler için veri toplamaktadır. Açıkça
görülmektedir ki Bilişim Teknolojilerinin ve iletişim araçlarının gelişimi ile yeni gelişmeler
sağlanmaktadır.

Aşağıda bir örneğini göreceğimiz sertifikalı ISO kalite süreci bütünleşmiş

değerlendirmesinde olduğu gibi bu tür bir değerlendirme çalışması çok basit olmasına rağmen
nadiren kullanılmaktadır. Bundan hiç şüphe yoktur.

1.1.3
Bu

Katılımcıların tepkisine dayalı bahsi geçen değerlendirme
çeşidine ilişkin bir örnek

değerlendirme

biçimi

her

bir

katılımcının

eğitim

sonrası

eğitim

organizasyonunu

gerçekleştiren kişi ya da kuruluşlara göndereceği anket cevapları ile gerçekleştirilir. Cevaplar
bireysel olarak ya da toplu olarak değerlendirilip görüşülür. Bu “olay yerinde” gerçekleştirilen
değerlendirmelere ilginç bir alternatiftir. Bir yandan eğitim sonrasında ve eğitmenin “kontrolü”
altında olmadan gerçekleştirilirken bir yandan da katılımcı sadece eğitimin nasıl geçtiği ve
faydaları hakkında değil aynı zamanda kendi şirketinin beklediği kazanımları da tahmin etmek
zorundadır. Đstatistikler cevaplara dayandırılarak hazırlanır.
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Öğretmen

Yetkin

Uyumlu

Đhtiyaçlara ve sorulara cevap veren

Aktif şekilde dinleyen

Net
Ne öğrenildi

Yeni bilgi ve araçlar edindim

Kazanılan bilgiyi tahminen %0 ile
%100 arasında derecelendiriniz

Operasyonel Sonuçlar

Eğitim performansımı artırdı

Edinilen performans; %0 - %100

Eğitimden edinilen kısım %0 -100 %

Eğitimin kalite, üretkenlik,
çalışanların memnuniyeti ve
müşterilerin memnuniyeti üzerinde
anlamlı ölçüde etkisi olacaktır.

Maliyette düşüş

1.1.4

Đçerik

Net hedefler

Đhtiyaçlara uygun

Uygun şekilde organize edilmiş

Örnekler ve olay çalışmaları ile
desteklenmiş

Sağlanan belgelerin yeterli olduğu
Đşe olan etkisi

Öğrendiklerimi uygulayacak
yeterlilikteyim

Öğrenilenlerin işi etkileyecek
kısmının oranı: %0 - 100 %

Bu kullanım çalışmanızda “kritik”
öneme sahip; önemini %0 ile %100
arasında derecelendiriniz.
Yatırımlara etkisi

Eğitime yaptığımı yatırımı kariyerim
için çok yerinde buluyorum

Eğitime yaptığımı yatırımı işverenim
için çok yerinde buluyorum

Eğitimde sizin için en faydalı kısım
neydi?

Eğitimi sizin işinize en uygun olacak
şekilde nasıl düzenleyebiliriz?

Sertifikalı ISO Kalite sürecinde bütünleşmiş değerlendirme

Bu değerlendirme internet üzerinden gerçekleştirilir ve bu da belirli faydalar sağlar:


Dünyanın her köşesinden anketlere anında ulaşım ve değerlendirme yönetiminde kolaylık
imkânı: Servis sağlayıcı üzerinde anında değişiklikler;



Erişim haklarına bağlı olarak herhangi bir bilgisayardan, herhangi bir zamanda anketi
tamamlama ya da anket sonuçlarına erişim imkânı;



Sonuçlar veri tabanında saklanırken verileri işleme ve depolama otomatik hale
getirilebilir:

verilerin

toplanmasında,

tetkik

edilmesinde,

saklanmasında

ya

da

karşılaştırılmasında bir problem oluşmaz.


Aylık bir bildirim sağlanabilir ve bu sayede o ay hangi programların daha iyi sonuçlar
verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra alarm sistemi bir hatanın anında tespit
edilmesini ifade eder. Sistem alt ya da eşit sonuçlarda bir hata olması durumunu
değerlendirerek alarm vererek (eğitim liderine e-mail göndererek) çalışır.
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Avantajları olarak esneklik, hız ve değerlendirme sürecinin etkililiği sayılabilir; performans
işaretçileri ve alarmlar bu sistemi eğitim sistemi aracı olarak iyi bir seçenek hale getirir.
Tereddütler: önceki olayda da olduğu gibi, yalnızca katılımcılara eğitimden hemen sonra anket
uygulanıyor. Değerlendirme de daha ziyade eğitim süreci (içerik, eğitmen, organizasyon,
memnuniyet, vb.) ile ilgili oluyor ve ne öğrenildiği konusunda çok az soru soruluyor (yalnızca bir
tane); ancak eğitimin hemen ardından yapılan değerlendirme eğitimde kazanılanların iş yerinde
nasıl kullanılacağını anlayabilmek için çok yetersiz bir süredir.

1.2 EĞĐTĐM SÜRECĐNDE ÖĞRENĐLENLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Şirketler eğitim sürecinin değerlendirilmesi konusunda giderek daha istekli olurken, eğitimlerde
nelerin öğrenildiği konusu bu konunun temel noktasını oluşturmaktadır. Örneğin oldukça
merkezileşmiş bir ülke olan Fransa’da, bir yürütme kararı sayesinde (Karar no. 2009-1437 of 24
Kasım 2009, oryantasyon ve hayat boyu mesleki öğrenim) bu konuyu daha somut hale getirmiştir.
Bu yürütme kararı her işçinin mesleki bir sertifika alabilmelerine yönelik herhangi bir eğitim
alarak kendilerine terfide yardımcı olabilecek çalışmalara gönüllü olarak ve mevkileri
gözetilmeksizin katılma hakkına sahiptir ve bu hak yasalarla belirlenmiştir ancak ne yazık ki bu
hak henüz çok kabul görmemektedir.
Aslına bakılırsa, şirket temelinde değerlendirildiğinde, iki tür eğitim vardır: sonunda bir
diplomanın verildiği program ve diplomasız program. Diploma verilen programlar daha nadir
olarak gerçekleşmektedir çünkü genellikle diplomalar üniversiteler gibi kamu kurumlarınca
verilmektedir. Ne var ki bazı özel kurumlar katılımcılarına bir takım özellikler, diplomalar ya da
sertifikalar verebilmektedir. Bu özellikle güvenliğe dayalı teknik eğitimlerde gerçekleşmektedir.
Böylesi bir durumda pek çok şirket eğitimin sonunda katılımcılarının neler öğrendiğini sistematik
bir şekilde değerlendirebiliyor. Ardından şirket eğitim öncesi ve sonrası performanslar ile
sonuçları karşılaştırabilir.

1.3 EDĐNĐLEN BĐLGĐLERĐN ĐŞ YERĐNDE AKTĐF KULLANIMI
Edinilen yetenekleri değerlendirmede iki faktör dikkate alınır; bir yandan formal öğrenilenler ve
kişinin bunu iş yerine nasıl aktaracağı ve diğer yandan da kişinin kendi yaşamı ve mesleki geçmişi
ile eğitim arasında yaptığı bağlantı ile edindiği informal bilgiler.
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1.3.1

Edinilen bilginin aktarımının değerlendirilmesi

Pek çok şirket edinilen bilginin aktarımının değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır
örneğin edinilenlerin iş yerine nasıl yansıtılacağı gibi. Katılımcıların zaman zaman bu soruyu
sorduklarını gözlemledik özellikle de işe döndükleri zaman değil de eğitimden hemen sonra bu
soruların geldiği görülmüştür.
Bu

nedenle

de

bahsi

geçen

tarzda

bir

değerlendirmeye

burada

yer

verilmemiştir.

Değerlendirilecek transferler için karşılanması gereken iki gerekliliğin olduğunu söyleyebiliriz.
Đlk gereklilik, değerlendirme eğitimden aylar sonra değil de birkaç hafta içinde yapılmalıdır.
Arada geçen zaman ne kadar uzun olursa eğitimin “etkisinin azaldığını” ve bunun başka
sebeplerle olacağı bilinmektedir (örneğin iş yerine gelen deneyimli bir iş arkadaşının yazılım
hakkında bilgi verip açıklama yapması ya da yeni ve daha kapsamlı kılavuzlar ile eğitim sırasında
edinilen bilgilerin tekrarını sağlama gibi).
Bazen görevi tamamlamak için kısa ertelemeler yaşanabilir: şirket tarafından alınan yeni aletin
kullanımı için eğitim ya da yeni ürünün kurulumu için yaşanan ertelemeler.
Ya da daha değişik bir durum olarak daha uzun ertelemeler: yöneticilerin yıllık yapılan
değerlendirme görüşmeleri için eğitim. “Katılımcılar eğitimde edinilenleri uygulayabilmek için
yeterli zamana sahip miydi? Eğer bilgileri kullanabilmek için zamanları yoksa bu yetenekler nasıl
değerlendirmeden geçebilir?
Đkinci gereklilik ise katılımcı yalnızca kendisinin şahsi fikrini ya da amirinin istediklerini değil
somut kanıtlara dayandırabileceği fikirleri ve gerçekleri ifade etmelidir. Değerlendirmeler
yapılırken gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da mesleki pratikler sırasında rol oynayan pek
çok faktör olduğudur. Bu sebeple sonuçlara varırken organizasyona ilişkin faktörlerin de dikkatle
incelenmesi gerekmektedir.
Böylesi bir değerlendirme için kullanılan araçlar genelde anketler olmaktadır fakat eğitim sonrası
görüşmeler de sıkça başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca gözlem kontrol
listesini katılımcıların mesleki aktiviteleri için ya da aktivitenin analiz izleri için kullanılabilir.
Ancak mesleki aktivite gözlemi yöntemi bir uzmana ihtiyaç duyulması ve bu ihtiyacın getirdiği
maddi yükler sebebiyle çok fazla tercih edilmemektedir.
Bütünüyle öznellik ve öznelerarasılık arasında gerçekçi bir çözüm olarak işin derinlemesine
analizinin yapılması bu işte rol oynayan aktörlerin erişiminin olduğu araçlarla yapılabileceği bir
çalışmadır.

Hem meslektaşların hem de katkı sağlayanların yer aldığı vakalar 360° beceri

değerlendirmesi olarak isimlendirilir.
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1.3.2

Mesleki

deneyimler

ile

elde

edilen

becerilerin

sertifikalandırılması
Şimdi kısaca “VAE” mekanizmasından bahsedeceğiz, bu bir Fransız sistemi (Fransızca ’da
“Validation des acquis de l’Expérience”), ve kişinin sosyal ve mesleki deneyiminin önemsendiği
bir mekanizmadır. Aslına bakılırsa mesleki seviyede öğrenilenlerin çok büyük bir kısmı çalışma
esnasında öğrenilir. Fransız işçi yasalarında belirtildiği şekliyle mesleki bir aktivitede yer alan her
birey edindiği mesleki yeteneklerin sertifikalandırılmasını talep etme hakkına sahiptir.
Bu sertifikalandırma diploma verilmesi, işçi pazarında kullanılabilecek bir unvan verilmesi ya da
nitelik sertifikası verilmesi şeklinde olabilir. Diplomalar bir okul ya da üniversite tarafından
verilebilir, çıraklık eğitimi sonrası, hayat boyu eğitim programına katılımın ardından ya da iş
alanında edinilen yeteneklerin sertifikalandırılması yoluyla alınabilir. Mesleki tecrübe yoluyla
edinilen yeteneklere ilişkin sertifika da diğer sınama yöntemleri ile aynı etkiye sahiptir.
Sertifikalandırma kurulundan bahsedilecek olursa, yapılan değerlendirmenin amacı bir dizi bilgi
alımı ardından hükümlerden olumlu geçmektir. Aynı zamanda edinilen bilgi ve yeteneklerin
hedeflenen normlarla uyumluluğunu da değerlendirmektedir. Bir hüküm verebilmek için kurul,
kişinin neler yapabileceğini gösteren bir sunumu dinler ve görüşme yapar.

1.4 KIRKPATRICK’IN REFERANS MODELĐNE ĐLĐŞKĐN KISA BĐR SUNU VE
KRĐTĐK ANALĐZĐ
Bu model (Kirkpatrick; 1959, 2007), en eski olmasına rağmen, 1960lı yıllarda formüle edilmiş ve
en sık başvurulan çalışmalardan olma özelliğini hala korumaktadır. Pek çok yönden eleştirilmiş,
incelenmiş ve geliştirme yönünde fikirler ortaya atılmıştır ancak hala konu dâhilinde referans
çalışma olma özelliğini korumaktadır. Kritik analizini verdikten sonra çalışmayı kısaca sizlere de
sunacağız.
Đlk seviye,

tepkiler başlığı eğitim sonrası katılımcıların memnuniyetini incelemektedir.

Çalışmalarda katılımcıların memnuniyet seviyeleri değerlendirilir. Đkinci seviye katılımcıların
eğitim boyunca edindikleri genel bilgi, yetenek ve tutumların değerlendirilmesidir. Üçüncü
seviyede eğitim ve bilgi aktarımı sonucu ortaya çıkan “tutumsal değişiklikler” üzerine yapılan bir
değerlendirmedir. Burada asıl amaç eğitim sayesinde edinilen bilgi ve becerilerden aslında
hangilerinin iş yerinde uygulamaya geçirebileceğini anlamaktır.

Dördüncü seviye ise

organizasyonel düzeyde eğitimin etkisinin sonuçlarını anlayabilmektir. Bu da operasyonel ve
13 (41)
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finansal sonuçların yanı sıra eğitimin işlevinin de etkilerinin değerlendirilmesini sağlar.

Usefulness of the information
formation

Seviye 4
Sonuçlar
Seviye 3
Tutumlar
Seviye 2 Neler
Öğrenildi
Seviye 1
Tepkiler

Bilgi Edinme Kompleksi
Şkl. 1
Kirkpatrick’in eğitim süreci değerlendirme modelinin sunumu (1959); In Le Louarn et Wils, 2001

Bu modelin kalitesi inkâr edilemez düzeydedir. Bu örnek niteliğindeki referans çalışma üzerinde
pek çok inceleme yapılmış ve çalışma biçimi diğer modeller tarafından sorgulanmamıştır.
Kirkpatrick’in modeli sayesinde katılımcı ve organizasyon düzeylerinde değerlendirilmek istenen
pek çok konuda hedefe ulaşılabilmiştir. Ayrıca bu model dört seviyenin her birinin hepsinden öte
de “ne öğrenildi” kısmının eğitimden etkilendiğini göstermektedir (Arthur et al. 2003).
Ancak hem teorik hem de uygulama kısmında bir takım zayıf noktaların olduğu görülebilir.
Uygulama düzeyinde şirketlerin bunu çok az kullandığı gerçeği kabul edilmelidir. Deneysel bir
çalışmaya benzeyen Kirkpatrick’in modeli neler öğrenildi değerlendirmesi için yapılırsa
değerlendirme yapmak zordur. Zaman, uzmanlık ve mali yönlerden bakıldığında eğitimlerin
değerlendirilmesinde bilimsel titizlik noktasında sıkıntılar olduğu bilinen bir durumdur.
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Teorik düzeyde belirli başlı eleştiriler yapılabilir. Đlk olarak bu model, eğitimin şirketin ve
personelin değerlendirilmesi gerektiğinde ya da içinde yer alan aktörleri düşünüldüğünde ön
değerlendirmeden ya da sonrasında iş yerinde kullanılabilecek şekilde neler öğrenildiği ya da
mali

değer

açısından

nasıl

faydalar

sağladığı

noktalardaki

değerlendirmeleri

dışarda

bırakmaktadır (Bates, 2004).
Son olarak ise kesinlikten uzaktır özellikle de bazı noktaların belirli zamanlarda kesin
ölçümlerinin alınması gerektiği düşünülürse bu durum daha da ön plana çıkmaktadır (Kraiger et
al., 1993; Kraiger ve Jung, 1997; BŞHÇh ve Leather, 2006).
Daha bütünleşmiş bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunda DSK (Dengeli Sonuç Kartı Yöntemi)
eğitim sürecini değerlendirmek üzere uyarlanabilecek bir çerçeve çalışma olarak sunulabilir.

DSK sisteminin konsepti ve kullanımı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşecektir;


kolektif bir proje dahilinde stratejik hedeflerin oluşturulması noktasında interaktif
formülasyon süreci: DSK sistemi kolektif bir projede çeşitli aktörlerin sürece dahil
olmasını ve kendi stratejik görüşlerini ve hedeflerini yansıtmalarını mümkün kılmaktadır.
Ayrıca ortak performans kullanılacak sonuç kartının müşterek oluşturma sürecinde ve
performans işaretçilerinin seçiminde yer alır;



sürecin yönetiminde etkili olacak sonuç değerlendirmeleri ve yönlendiriciler konusunda
bu alanda rol oynayan aktörlere ölçüm ve çıktı takibi imkanı sağlar;



yine

aynı

kişilere

katılan

farklı

grupların

beklentilerini

değerlendirme yapabilecekleri bir şema oluşturma imkanı sunar.

15 (41)

karşılama

konusunda

Description of the innovative EMOLL methodology

2. DENGELĐ SONUÇ KARTI YÖNTEMĐ
Dengeli sonuç kartı yöntemi uygulanan stratejilerin etkililiğini ölçme konusunda oldukça uygun
bir araçtır ve dönüşüm sürecine ilişkin ölçüm ve yönetim için de kullanılabilir. Đş dünyasında
yayılmakla birlikte kamu yönetimi alanında da kendine bir yer edinmektedir ki bu alandaki
potansiyeli uygulanan performans işaretçileri dikkate alındığında çok daha güçlü bir hal
almaktadır. EMOLL proje ekibi yöntemin kurumlarda eğitim süreci değerlendirme ölçümleri için
başka bir kullanım yolunu sunmuştur.
Bu yöntemin kullanım amacına uygunluğunu gösteren temel nedenler aşağıda listelendiği gibidir:


ĐK stratejisi ve eğitimsel bileşenleri açıkça strateji haritasında (ayrıca bu belgenin konu
2.2 bölümüne bakınız);



ana paydaşlarla strateji derinlemesine tartışılabilir;



hangi eğitimsel projelerin strateji ile örtüşüp örtüşmediği açıkça ortadadır;



her bir bölüm kendisinin açıkça belirtilmiş hedeflere sahiptir;



verilen görev konusunda ekip hedeflerini belirlemek ekibin yaklaşımını da destekleyecek
şekildedir;



mali ve mali olmayan noktalarda bir denge unsuru vardır

2.1 DSK YÖNTEMĐNĐN TEMEL HEDEFLERĐ
Denge unsurunu yakalayabilmek için dört ana bölümde / perspektifte yapılan incelemeler
içermektedir, örneğin;


paydaşların memnuniyeti (müşterilere sağlanan hizmetin kalitesi ve düzeyi, müşterilerin,
kurumların ya da önceliklerin servislerin kalitesine yönelik algısı gibi stratejik temalar da
dahildir),



mali yükümlülükler,



dahili süreçler örn. Eğitimlerin etkililiği (kalite normlarının uygulanması, üretkenlik,
hizmetler), eğitimsel ihtiyaçların analizi,



öğrenme ve büyüme perspektifleri (çalışanların ve kurumun).
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Müşteri
Perspektifi

Öğrenme ve

VĐZYON

gelişme
perspektifi

Finansal
Perspektif

STRATEJĐ

Đç Süreç
Perspektifi
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2.2 STRATEJĐK HARĐTANIN ORTAYA ÇIKARILMASI
Yöntem bizlere basit bir stratejik harita çıkarma olanağı sunmaktadır. Stratejik harita oval
alanlarda belirtilen konuları içerir ve dört temel bölüme, müşteri, mali, süreç ve büyüme ile
öğrenme noktaları, dair strateji incelemesi sağlar. Strateji haritasının konuları organizasyonun
vizyonunun tam olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. ĐK söz konusu olduğunda, bu genel
müdürün insan kaynakları için belirlediği hedeflerin / vizyonun gerçekleştirilmesinin amaçlandığı
anlamına gelir.
Haritanın en tepesinde kuruluşun dâhili müşterileri de dâhil tüm müşterileri için önemli stratejik
temalar içermektedir. Bu eylemler mutlak surette finanse edilmeli ve böylece müşteri perspektifi
finansal perspektifle ki bu perspektif üstanlam perspektifine de ilişkin fonlama ile alakalı
başlıklardan oluşur, desteklenmiş olacaktır.
Şu ana dek tanımlanan tüm aktiviteler dâhili süreç perspektifi ile kontrol edilmiştir, örneğin
yöntem ve süreçler dâhilinde hangi hizmetlerimiz sağlandı, gibi.
Yukarıda

listelenenlerin

hiçbiri

insanlar,

onların

gelişimleri

ve

teknoloji

olmadan

gerçekleştirilemez. Bu nedenle stratejik haritanın temelinde ekibin kalifiye halde olması ve
motive edilmeleri yatmaktadır.
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STRATEJĐ HARĐTASI

Vizyon

Müşteri

Harici
Müşteriler için
Değer

Dahili Müşteriler
için Değer

Yeni becerilerin
uygulanmasında
şirket istekliliği

Açık ve dahili
eğitimler
arasındaki değer
farkı

Finans
Yatırımlardan
geri dönüş

Yeterli Eğitim
Bütçesi

Dahili Süreç

Şirket içi eğitim
metadolojisi

Eğitimlerin
uygulanmasında
açık ve net
sorumluluklar

Eğitim
başarı
kriteri belirleme
Eğitim ihtiyaç
analizi

Đnsan
kaynakları
departmanı
ile karşılıklı
iş birliği

Öğrenme ve Gelişme
Bölüm
müdürlerinin görev
ve yetkileri

Çalışanın iç
mativasyonu ve
hedefleri

ĐK Müdürlerinin
görev ve yetkileri
Eğitimcilerin
yetkileri
Katılımcıların
yetkileri
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2.3 STRATEJĐNĐN ETKĐLĐLĐĞĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Belirlenen temalarda yeterliliği derecelendirmek üzere olumlu ve olumsuz gelişme yönünden
yansıtan bir numaralandırma kriteri (1’den 5’e) tanımlanmıştır. Kuruluşlar şimdiye dek
değerlendirme yapılmamış alanlarda nasıl değerlendirme yapılacağını öğrenmektedirler ve bu
değerlendirmeden mahrum kalmış alanlar daha ziyade hassas faktörlerdir (memnuniyet, kalite,
vb.). Bunların kurumun bütçesine uygunluğu tablolarda yer almasından daha çok önem teşkil
etmektedir.
Kriter sonuçlandırma tablosu Kuruluş DSK ya da En üst düzey DSK olarak adlandırılmaktadır. Ne
var ki, bahsi geçen durumda ĐK Gelişim DSK’den (ya da bir kuruluşta insan kaynaklarının yönetimi
ve gelişimi için DSK) çokça bahsettik. Tablo bireysel kriterler ve önceliklere bağlı hazırlanan
yöntemlerin ölçümüne ilişkin rakamlar içermektedir. Şu unutulmamalıdır ki bireysel kuruluşlarda
DSK daha farklı olabilir. Đşaretçiler mekanik bir şekilde uyarlanamaz; her kuruluşun kendine özgü
şartları, geçmişi ve tipik yaklaşımları söz konusudur ve bunlara bağlı olarak özgün bir sonuç kartı
modeli oluşturulur.

2.3.1

Kriterlerin basamaklanması

Projenin bu evresinde sonuç kartının dönüşüm süreci kuruluşun bireysel departmanları için
ortadan kaldırılabilir. Bazı durumlarda basamaklama bireysel çalışanların düzeyine kadar
inmektedir. Bu en alt seviye sonuç kartı her zaman tüm kuruluşun stratejik hedefleri ve kriterleri
doğrultusunda oluşturulur. Böylece bizler de bireysel kuruluşların eğitim sürecine yaptıkları
katkıyı gözlemleyebiliriz. Bu şekilde oluşturulmuş sonuç kartları ilişkin çalışana dair kriterleri
gösteren kişisel sonuç kartları için bir temel çıkış noktası olabilir. Kişisel sonuç kartları daha
sonrasında çalışan ücretleri sistemi ve ayrıca yönetim sisteminde ve insan kaynaklarının (örn.
Değerlendirme, gelişim ve çalışanların kariyerleri, gibi) gelişimi açısından diğer aktif alt istemler
ile bağlantılanabilir.
Bu stratejik haritayı, kriterleri ve bireysel hedefleri düzenli olarak güncelleyerek stratejik
yaklaşımda öğrenmeyi destekler, stratejiyi gerçek hayata uyarlar ve kendi çabalarımızda doğru
gelişmeyi sağlayabiliriz. Kriterlerin basamaklandırılması sonrası bireysel çalışanlarımızla devam
edebiliriz. Onların her birinin performansının kuruluşun hedeflerine ve tüm iş ağına olan katkısını
değerlendirebiliriz. Ancak pek çok aktivitenin yalnızca kuruluş düzeyinde gerçekleştirilebileceği
unutulmamalıdır.
Etkililik için Kişisel DSK’ni (ya da performans parametrelerini) ücret sistemi ile (bireysel
değerlendirme) ilişkilendirip bürüm amirleri, süreç ve iş yerindeki iş organizasyonu açısından
yansımalarını gözleyebiliriz.
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2.3.2

Paydaşların dâhil olması

DSK yöntemi bütün olarak değerlendirildiğinde içinde yer alan tüm taraflara karşı son derece
şeffaf bir süreç içermektedir. Tüm hedef ve perspektifleri ve bunun yanında etkilerin ölçüm
sistemini gösteren stratejik haritanın kullanımı birim müdürleri de dâhil olmak üzere süreçte yer
alan kişilere tam bir şeffaflık sunmaktadır.

2.3.3

Kriterler

Bu ilkeler “akılcı yönetim” konsepti ile devlet ve kamu yönetim birimlerine de rahatlıkla
uygulanabilir. Burada ana nokta alınan eylemlerin yerinde ve düzgün olarak gerçekleştirildiğini
gösterebilmek için sarf edilen çabayı ölçebilmektir. Böylece daha sonra kullanabilmek için farklı
kriter ve işaretler arıyoruz.
Örnek: kamu yönetimi hizmetlerinin genel özellikleri
Hizmetin
Özellikleri

Detaylı Özellikler

Erişilebilirlik

Yerel - coğrafi (örneğin halk ulaşım araçlarına mesafesi ve müşteriler için
park alanı, müşteri merkezlerinin erişilebilirliği, binalar içinde
oryantasyon işaretleri, vb.), zaman erişilebilirliği (örneğin açılış saatleri,
haftalık çalışma saatleri, vb.), engelli erişimi, şikayet başvuru imkanları,
vb.

Güvenilirlik

Hizmet, planlanan zamanda, belirtilen standartlarda (doğru bir şekilde),
hata ya da yasal bir soruna sebep olmaksızın (temyiz kurulundan ret
hükmü alan kararların sayısı ne kadar çoksa güvenilirlik o kadar azdır)
verilir.

Bekleme Süresi

Sırada bekleme süresi, sipariş süresi. Genellikle ortalama değer dikkate
alınır.

Teslim Zamanı

Teslimat için gereken zaman, zaman zaman bekleme süresi de buraya
dâhil edilir. Genellikle ortalama değer dikkate alınır.

Rekabet ve
yetenek

Çalışanların bilgi, tecrübe, uzmanlık ve tecrübelerini sorumlu oldukları
hizmetlere yansıtabilme becerileri.

Kabul, tedavi ve
anlayış

Dostane yaklaşım, saygı, nezaket, düşünceli olma, uygun kılık kıyafet ve
ortam, müşteri ilgisi, farklı müşterilerin isteklerine dair bilgi sahibi olma.

Đletişim

Müşteri ve vatandaşları bilgilendirme ve onları dinleme becerisi, diyalog
şartlarının farkında olarak davranma.
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Hizmetin
Özellikleri

Detaylı Özellikler

Güvenlik

Hizmetin sağlandığı tesislerde ve binada güvenlik, mali güvenlik, hijyen
koşullarına bağlılık (örneğin, tuvaletlerin temizliği).

Çevre

Müşterilerin memnun olacağı, pratik ve servis hizmetine uygun bir çevre.

Teknik Ekipman

Gerekli bilgi ve son teknolojiye sahip donanım, kapasite, kullanılan
teknolojinin durumu ve yaşı, bakımı.

Güvenilirlik

Kamuda ya da sektörde iyi bir isim (imaj).

Bu DSK’ye ilişkin özellikler diğer geleneksel yönetim işaretçileri, bütçe, bütçeden sapma gibi ile
bir araya getirilir.

2.3.4

Proje ve Yapım Süreci

Kuruluşlarda eğitim programları planlar ve uygularken kullanılan DSK yönteminin muhtemel
sonuçlarını tespit edebilmek amacıyla bu proje yapılmaktadır. Bu yöntem iki farklı şekilde
uygulanabilir:


Eğitim kısmı için DSK (ĐK); bu yöntem daha ziyade bu kısım için düzenlenmiştir. Belirtilen
şu görevlilerin yer alması gerekmektedir: kuruluşun üst düzey yöneticileri, insan
kaynakları (ĐK) müdürleri, hizmet içi eğitim uzmanı, birim müdürleri, karar verme
organında yer alan çalışanlar, insan kaynakları geliştirme ve yönetim birimi ve kuruluş
içindeki eğitimlerin yeterliliği denetleme metodolojisi ile ilişkili kişiler, vb.



Kuruluş düzeyinde DSK. Aşağıda açıklandığı üzere DSK’nin önemli bir kısmı kuruluş içinde
öğrenmedir. Daha küçük kuruluşlarda özel tasarlanmış bir ĐK DSK olmadan kuruluş DSK ile
eğitimlerin etkililiği ölçülebilir.

DSK uzmanları göz önüne alındığında, danışmanlar ve kolaylaştırıcılar gibi, iki tür uzmana ihtiyaç
vardır:


Đlki kolaylaştırıcıdır. Kolaylaştırıcı faydalanıcı kuruluşa metodolojinin anlatımı ve
metodolojinin uygulanacağı eğitimlerde bulunma ve önderlik etme sorumluluklarını taşır.



Đkincisi ise daha ziyade matematiksel kaynaklı olarak mevcut kuruluş için ölçülebilir
işaretçilerin detayları ve uygun yapıyı hazırlamakla sorumlu kişi karşımıza çıkar.
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Yöntem hedeflenen kuruluşlarda iki uzman tarafından da uygulanır. Uzmanlar üst düzey yönetim,
ĐK yöneticileri, uygulamanın yapılması ile alakalı diğer personel ile yakın işbirliği içindedir. Ürünü
onlara anlatırlar, simğlasyon modelini tanıtırlar (şirketin durumunu canlandırmak için yönetim
oyunu), uygulamayı gerçekleştirmede yer alırlar ve her kuruluş için ayrı ayrı düzenlenmesi
gereken eğitimin faydalılığını ölçen eğitimsel değerlendirme işaretçilerinin belirlenmesinde pay
sahibidir. Đki uzman birlikte (kolaylaştırıcı ve işaretçi uzmanı) faydalanıcının kullanabilmesi için
metodolojinin uygun hale getirilmesini sağlar.
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3. EĞĐTĐM SÜRECĐNĐ DEĞERLENDĐRMEK ĐÇĐN YENĐ EMOLL METADOLOJĐSĐ
Eğitim değerlendirmesinin kalitesini en üst düzeye getirmek üzere EMOLL metodolojisi eğitimin
bağlamda düzgün şekilde yerleştirilmesini, bireysel ve kolektif etkenleri dikkate alınmasını,
seçilen DSK metodolojisi ile işaretçilerin uyumluluğunun formüle edilmesi ve entegre başvuru
yöntemi ile oluşturulmasını aynı anda yaparak (Kirkpatrick modelinden daha fazla hatta söz
konusu modelin düzenlenmiş halinden de daha fazla) bir model sunar. Bu süreçte sayılabilir bir
tutum içinde finansal durumların kullanılan ve geliştirilen değerlendirme araçlarını ölçmek çok
zahmetli olmayacaktır.

3.1 ŞDÇ, ŞHÇ VE DEME ARASINDA DĐNAMĐK BĐR BALANS HEDEFLĐ
METADOLOJĐ
EMOLL metodolojisi katılımcıların ihtiyaç değerlendirmesini yaparak başlayan ve akabinde
yeteneklerin gelişimi ve iş yerinde tüm öğrenilenlerin kullanımı sağlayacak çalışmaların
yapılmasını planlayan bir sürekli gelişim hareketi içindedir.
Bu dinamik içinde üretilen ve bu belgede sunulan tüm araçlar ve süreç genel kapsamda
personelin yeteneklerini uygun bağlama yerleştirme ve birimler arası ilişki kurma yolları ile daha
etkili ve verimli mobilize edilmektedir.
Aslına bakılırsa personelin yeteneklerini geliştirme hedefli çalışmalarda değerlendirme
yaklaşımları eğitim çevresini asıl “olay yeri” düzeyinde değerlendirir. Ne var ki eğitimin etkisini
saptayabilmek için görülen odur ki değerlendirme mekanizmalarının olduğu yerlerde mekanizma,
çevre, sonuçlardan etkilenecek aktörler birbiri ile bağ sahibi olmalılardır. Diğer yandan sonuçlara
bakarak “nicel” değerlendirme yapmak eğitimsel mekanizmalara verilen değerin gözden kaçması
noktasında aldatıcı olabilir.
Đşaretçiler nicel değerlerden ziyade küresellik, kalite ve değişen çevre ile uyum açısından,
şirketin dâhili çevresi (ŞDÇ) ve şirketin harici çevresi (ŞHÇ) ve devam eden mesleki eğitim
(DEME), değerlendirilmelidir. Temel işaretçiler bu değişik ortamlar arasındaki ilişkiler göz önünde
bulundurularak yapılır ve değişimleri eğitim öncesi (E) ve eğitim sonrası (E+) şeklinde
değerlendirilir.
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Üç seviye ya da aşamada açıklanabilirler:


eğitim öncesi,



eğitim süreci içinde,



eğitim sonrası.

Üç ayrı çevre ile ilişki haldedir, katılımcı, katılımcının şirketi ve kuruluşun mevcut çevrede
kendini konumlandırma kapasitesi ve bunlar üç geçici aşamadan oluşur.
Ölçümün üç seviyesi (Bölüm 3.1.1 ve 3.1.1’de detaylı anlatımı mevcuttur) eğitimsel süreçte 3
aşama içerir:


eğitimsel ihtiyaçların analizi ve tespiti (“eğitim öncesi” seviye – Böl. 3.1.1),



eğitimsel aktivitelerde yer alan katılımcıların eğitim programının muhtemel uygulanma
şekli ile değerlendirmesinin de bulunduğu eğitimsel süreçlerin uygulanması (başlangıçta,
devam ederken ve eğitimin sonunda) (“eğitim sırasında” seviyesi- Böl. 3.1.2),



eğitimin değerlendirilmesi – pratikte etki ve faydaların değerlendirilmesi özellikle de
eğitim almış kuruluş, işçi ve iş verenlerde (“eğitim sonrası” seviye – Bkz. Böl. 3.1.3.).

EMOLL yöntemindeki işçilerin gelişimine yönelik yaklaşım ve tasarı başkalarının, alakalı personel
ve alt sistemlerin tarafından bakıldığında eş zamanlı olarak yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim
süreci sunarken başka boyutlardaki üç bakış açısında da yine eş zamanlı olarak – maliyet (insan
kaynakları gelişimi için yapılan yatırımların tutarları), dâhili süreç (sadece insan kaynaklarındaki
gelişimi kapsamaz), ve müşteriler – hem dâhili hem de harici (hem katılımcıların hem de
eğitmenlerin işçilerin performansından memnun olması) yönler taşır – ayrıca bkz. Böl. 3.1.4.

3.1.1

Eğitim Öncesi

Bu seviyede, üç aşamalı bir analiz yürütülmelidir:


şirket harici çevre (değişim, rekabet),



şirket dahili çevre (strateji, ihtiyaçlar, şirketin talepleri),



katılımcının şirketine adapte olabilme ve olmaları beklenen kişiye dönüşebilme (edinilen
yetenekler, profesyonel ve kişisel projeler).
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Bu keşif süreci doğrudan ya da dolaylı yollarla yürütülebilir. Doğrudan keşif farklı aktörler
arasında gerçekleşir:


görevli kişi ya da kişiler,



eğitim alacak kişiler,



hatta ikincil faydalanıcılar (örneğin satış ekibini ilgilendiren bir eğitim durumunda
meslektaşların yöneticiler, müşteriler gibi organik bileşenler için sonucu olabilir gibi).

Alıcıların etrafını saran gerekliliklerle görevdeki kişilerle yapılan ŞHÇ analizleri bu sürecin
araçlarını oluşturmaktadır (ŞHÇ analizi hedef grup üzerinde zor olacak gibi görünüyorsa keşif
anketler yöntemi ile de yapılabilir).
ŞHÇ analizleri tıpkı anketler gibi eğitimin amacı ve düzeyi üzerine karar verebilmek için aşağıda
belirtilen sorulara cevap arar:


Neden bu talep? Bu talep nereden kaynaklanıyor?



Farklı aktörlerin motivasyon ve beklentileri nelerdir?



Asıl uygulamalar nelerdir?



Karşılaşılan problemler nelerdir?



Öncelikler nelerdir? Engellemeler nelerdir?



Kuruluşun yetenekler ve değerlendirme araçları için kullandığı bir referans aracı var
mıdır?

Dolaylı analizler ise belgelerden oluşan kaynaklara, makalelere, raporlara ve mülakatlara
referans eder. Tüm bunlar konuyla ilişkindir ancak doğrudan toplanan bilgiler değildir
(örneğin profesyonel ya da tüketici ilişkileri ile ilgili araştırma sonuçları, şirketin diğer
departmanlarından alınan veriler, ortaklık kaynaklarından alınan bilgiler, vb.), bu bilgiler belli
başlı problemleri, uygulamaları, beklentileri ve kaynakları belirlemede kullanılır.

3.1.2

Eğitim sırasında

EMOLL değerlendirme süreci uyumlu bir eğitim süreci oluşturmaya, sonlandırmaya ve hedeflere
göre yorumlamaya yardımcı olur ve bunun yanında eğitimin performansını da değerlendirir. Bir
eğitimsel hedef hangi konuda başarılı olmanın saptanmadığı bir durumda sağlıklı şekilde
belirlenemez. Bilgi ve beceri açısından hedeflerin tanımlanmasına hedeflenen noktalara ulaşmak
için yapılan doğrulamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda açıklık getirir. Süreçten önce talep
ve ihtiyaç değerlendirmesi doğru bir adaptasyon yoludur ve buna ek olarak TIC açısından ve
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bütünleşmiş değerlendirme için dinamiklere dayalıdır.
EMOLL değerlendirmesi eğitimin anlaşılması ve yürütülmesi sırasında da kullanılmaya devam
ettiği için sürekli bir hareket olarak nitelenir.
Farklı değerlendirme yöntemleri tanımlanmalıdır ve bunlar eğitimin değişik noktalarında kendini
gösteren belli ritimlere karşılık gelmelidir, aynı zamanda da uygulanmasından önce ve sonra
hedeflenen tutumla ilişkili olmalıdır.
*
Ön değerlendirme (ya da tanı)
Alıcılar eğitimin başında eşit olmayan bilgi ve yetenekler gösterirler. Bu sebeple eğitimi
uyarlayabilmek için tüm katılımcılara tek tek değerlendirme yapmak gereklidir. Bu ön
değerlendirme aşağıda sıralanmış şu noktalarda yardımcı olur:


eğitimin içeriğinin, özelliklerinin ve seviyesinin katılımcılara göre uyarlanması,



bilgi düzeyi olarak daha tutarlı, homojen grupların oluşturulması,



katılımcıların eğitimin amaçlarına ilişkin bireysel sıralanması,



son durumla karşılaştırma yapabilmek için ilk durum değerlendirmesi,



eğitime iyi bir başlangıç: kendi bilgi ve becerilerini özetlemeye çalışan katılımcılar
eğitimi takip etmeye hazır hale gelirler. .

Eğitimci tasarlanan eğitime göre eğitimde kullanılmak üzere yeni araçlar satın almalı ya da
geliştirmelidir. Bu araçlar yazılı, sözlü ya da elektronik şekillerde sunulabilir.

Biçimlendirici değerlendirme
Bu değerlendirme ilkesel olarak her bir öğrenme aşamasının sonunda yer almalıdır. Böylece
eğitimciye katılımcıların öğrenme düzeyleri, nerelerde zorluk yaşadıkları ve hedeflerin ne
kadarının karşılanabildiği konusunda bilgi verir. Geribildirim niteliği taşır ve bu geribildirimler
hem katılımcıya (neler öğrendiği, sorunları ve kat ettiği yol konusunda bilgi verir) hem de
eğitimciye (verdiği eğitimin öğreticiliği konusunda) bilgi sağlar.
Teknik eğitim programları söz konusu olduğunda ise hedefler belli bir zorluk derecesine göre
kademelendirildiği için eğer bir seviyede başarısızlık söz konusu ise bir sonraki adıma geçmekte
yarar yoktur. Böyle durumlarda eğitimsel revizyonun periyotları planlanmalı ve düzgün şekilde
organize edilmelidir.
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Son değerlendirme
Bu değerlendirme eğitimin sonunda yapılır ve gerekli yeteneklere karşılık gelen küresel boyutta
görevler düzenlenir. Tüm eğitim sürecini kapsayıcı bir revizyon çalışması karar vermede çok
önemli bir aktördür.
Bu değerlendirme toplanan bilgiler ışığında bir sonraki eğitimin düzenlenmesinde hazırlıklara
yardımcı olur. Ön değerlendirme safhasında kullanılan tüm araçların düzenli olarak son
değerlendirmede de kullanılması gerekmektedir. Eğitim süreci sonunda elde edilen bilgi ve
yeteneklerin ölçümünde netlik sağlar.

3.1.3

Eğitim sonrası

Eğitimden sonra, farklı kriterler ve farklı aktörlerin yer aldığı mümkün olan çeşitli araç ve
işaretçiler ile birlikte eğitimin etkisi değerlendirilir, burada iki ana nokta vardır:


Şirketin ve katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yanı sıra eğitimden önce belirlenen
hedefler doğrultusunda edinilen bilgi ve becerilerin iş yerinde kullanım ihtimali düzeyi;



Kuruluşun performansı açısından ve yatırımların dönüşü açısından sonuçlar.

Edinilen yetenekler ve katılımcıların tutumları arasındaki ilişki açıkça belirlenmiştir ancak tüm
bunlardan öte iş yeri ortamının bu ilişki üzerindeki büyük etkisi dikkat çekmiştir.
Bu noktada çalışanlar daha rekabetçi bir ortamda olur, gereken iş kalitesini sağlar. Burada sadece
kuruluşa özel eğitim programları oluşturmak önemli değildir, buna ek olarak katılımcıların bu
öğrenilenleri iş yerlerinde (eğitimin hemen ardından) mümkün olan en üst düzeyde
kullanabilecekleri bir ortam olması gerekmektedir.
Eğitimin tamamlanmasının ardından etki ve faydaların ölçümü şu noktalar açısından önem teşkil
etmektedir:


katılımcının kendi kişisel gelişim değerlendirmesi ve işine nasıl yansıyacağı noktasındaki
görüşleri; kuruluş içindeki ve ekip düzeyindeki çalışmaların sonuçları (ne kadar yüksek iş
kalitesi o kadar yüksek üretkenlik ve iş sürecinde etkililik);



kuruluşun insan kaynakları biriminde eğitim süreçlerinin ve programlarının daha ileri
düzeyde anlaşılması ve kullanılması.
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Değerlendirmenin etkileri de aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulmalıdır ve eğitim sürecinin
geçici

perspektiften

yapılan

değerlendirmesi

dikey

düzlemde

harekete

geçirilmelidir.

Değerlendirmedeki asıl amaçlardan biri eğitim sürecinin düzenlemesini sağlamaktır ve zaman
içinde bu değerlendirmenin maruz kalacağı değişimi izleyebilmek önemlidir ve bunu yaparken
eğitim değerlendirmesi ardından ortaya çıkan sonuçların mekanizmaya dâhil edilişi ile ne kadar
kullanıma geçtiği de teyit edilmelidir.
Dikey gözlemleme bu açıdan oldukça önem taşır. Kullanılan alanların zaman içinde karşılaştırma
yapabilmeyi sağlaması açısından belirli bir dayanıklılıkta olması gerekir.

3.1.4

Eğitimsel Sürecin Bağlamı

EMOLL yöntemi eğitimsel süreç alanında belirli ilkelere göre uyarlanmıştır ve ticari, ticari
olmayan ya da kamu sektöründe yer alan kuruluşlarda rahatlıkla uygulanabilir. Ticari sektörde
çalışanların gelişimi bütçeye yatırımdan ziyade maliyet kalemi olarak yansır. EMOLL yöntemi
(yöntem uygulamasında bir uzman ile birlikte) gerektiği şekilde uygulandığında çıkan sonuçlar
hususunda geniş kullanım alanları sağlamakla birlikte kuruluşta da geniş bağlamda farkındalık
uyandırır.
EMOLL yönteminin eğitimsel sürece ve karşılıklı bağlılık yaratma noktasında ölçmeye elverişli
kriterleri aşağıda belirtilen hususlarda görülür, örneğin:


Dâhili müşterinin (yönetimsel işçi) kalifiye işçi (yetersiz bilgi, beceri ve işçilerin işe
hazırlıklı olması ya da arzu edilenden fazla mobilizasyon ki bu da yanlış ihtiyaç
tespitinden ya da doğrulanan becerilerin yanlış şekilde edinilmesinden kaynaklanır) ile
memnuniyeti;



Harici müşterinin (ürün ya da hizmet alıcısı) işçilerin performansından memnuniyeti.
Đşçilerin yetersiz performansı (kalite ve zaman noktalarında) ürün ya da hizmette
istenilen düzeyi karşılayamaması ya da iş organizasyonunda yetersiz yönetim ya da hizmet
– ürün sürecinde yetersizlikler (yönetim, geliştirme, kişilerin motivasyonu ve eğitim
ihtiyaçlarının belirlenememesi) ile sonuçlanabilir;



Kuruluşta eğitimsel süreci kontrol altında tutan ĐK bölümünün, portfolyo ve sistem ve
prosedür aktivitelerinin düzeyi (kuruluş yapısında departman yerleştirmesi ve varlığına
ilişkin faktörler; sistem ve prosedür aktivitelerinin önemi; departmanın var olması ve
eğitim

sürecinde

düzgün

konumlandırılması,

örneğin

değerlendirme

ve

işçilerin

ücretlendirilmesi, kuruluş içinde işçilerin kariyer hesaplaması; insan kaynakları gelişim
bölümünde eğitimsel sürece dair sistem konseptinin var olması) vb.
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Bu bağlamsal yaklaşım ölçülebilir işaretçiler ile EMOLL yöntemi sayesinde geliştirilmiştir ve mali
açıdan, etkili ve kapsayıcı yaklaşımla insan kaynaklarının ilgili bölümünü yeni teklifler de
değerlendirilebilir konuma getirir. Sonuç yalnızca mali geri dönüşümleri değil aynı zamanda
dâhili sürecin nasıl daha etkin hale getirilebileceğini de kapsar. Bunu takiben memnun olan
müşteri ve buna ilişkin daha yüksek refah ve kuruluş içi rekabeti artıran tahminler de ortaya
çıkar.

3.2 KATILIMCILARIN MOBĐLĐZASYONU VE ĐŞBĐRLĐKÇĐ DEĞERLENDĐRME ĐÇĐN
ENTEGRE GÖNDERGESELLĐK
Değerlendirme etkileşimlerin az ya da çok boyutta olduğu, çatışmaların ve eğitimsel
mekanizmaların ne tür analizlere gereksinim duyulduğunu ve hangi değerlerin ön plana çıktığını
gösteren sosyal bir bağlamda gerçekleşmektedir. Yasalara ve anlaşmalara bu noktada
başvurulabilir ancak sürece dâhil olan tarafların kabul edip etmeme durumlarını garanti altına
almak söz konusu değildir.
Aktörlerin ve göndergesel uyarlamada bilgi toplamanın sürece dâhil edilmesi özellikle stratejik
önem taşır. Yerleştirilmiş göndergesellik bu devam eden görüşmelerin bir parçasıdır. Bu
değerlendirmelere dayalı anlaşmaların düzeyi, amacı ve şekli, değerlendirmelerin sonucu konuya
ilişkin kişiler tarafından belli ölçülerde kabul görebilir ya da reddedilebilir.
Farklı düzeylerdeki katılımcıların mobilizasyonu değerlendirme eyleminin göndergesel sürecinin
yeterli düzeyde olması için zaruri bir gereksinimdir. Göndergeselliğin esası göndergeselin karar
verici mekanizma ya da uzmanlar tarafından normları ve içeriği yönüyle tam olarak
belirlenmesidir.
Eğitimsel açıdan alınan eylemlerin değerlendirilmesi ve programın kanıtlanması için yeterli olan
araştırma elementleri olarak tanımlanmıştır. Değerlendirme bir sonraki gelen adımın ne
olduğunun açıklanmasını talep eder: sonuçlara bakarak karar ne olacak ya da hangi kriterler
uygulamaya konulacaktır – bunu da bilginin yorumlanması şeklinde niteleyebiliriz.

Bu prosedür değerlendirmenin yapıldığı teorik kısımda referans noktalarının yerleştirilmesini
içerir ve bu bağlamda katılımcıları da etkileyen olaylar vuku bulur. Bu ayrıca bizleri kriterlerin
var oluşlarının düzeyini kontrol edebileceğimiz kriterlerin düzenlendiği ve işaretçilerin
belirlendiği analiz araçlarına yönlendirir.
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Bu da “göndergesel” olarak kelime karşılığı bulan sürece yol açar ve buradan da anlaşılması
gereken sabit, güvenilir ve kural koyucu bir araçtır. Daha önceki değişimler, fikirler ve
görüşmeler temel alındığında taraflar uygulamaya koymak için düzeltici eylemlerin yanı sıra bilgi
toplanması ve yorumlanması yönünde de karar alabilir.
Böylesi işbirlikçi bir değerlendirme süreci eylemlerin gerçekleştiği bağlamda özellikle de
değerlendirme boyutunda çeşitli stratejilerin ve danışmaların gerekli olduğunu gösterir. Tüm
katılımcıların değerlendirmesini yapan uzmanın yeterliliği ihtiyaç, etkililik ve yeterlilik
değerlendirmesi açısından çok önemli olmakla birlikte sonuçların sunumu, yorumlanması ve
uygulanabilirliği yönlerinden de zaruridir.

3.3 EĞĐTĐM SÜRECĐNDE EMOLL DEĞERLENDĐRMESĐ ĐÇĐN ĐLGĐLĐ DÜZEY,
BOYUT VE ARAÇLARI
Seviye

ŞDÇ

Ölçülen boyutlar

Şirketin asıl arzusu
ve verilen eğitim
arasına stratejik
anlaşma

Kriterler
Şirketin resmi
göndergeseli ve
katılımcıların harekete
geçirilmesi

Göndergeseller

Asıl arzu ile uygunluğu

Asıl arzu ile eğitimlerin
gerçekliği arasında
karşılaştırma

Eğitimde verilen
“Ekstra” kısımlar

ŞDÇ /
DEME

Tepkiler

Araçlar

Katılımcıların
memnuniyeti
Şirketin memnuniyeti

Program ve eğitim desteği
ŞHÇ analizleri; mülakatlar

Eğitim içeriğine ilişkin öznel
değerlendirmeler ve
anketler (ilgi, uygunluk,
kalite)
Çoktan seçmeli bilgi
soruları (otomatizasyon
ihtimali) ve örnekler

Bilgi

Yapabilirlik, yetenek

Uygulamaya geçirme,
bireysel ya da kolektif,
kendi kendine ya da
karşılıklı değerlendirme

Ne öğrenildi
Tutumlar
DEME

-

Güven

Standartlaştırılmış ölçütler

-

Motivasyon

Kendini değerlendirme

-

Yetkinlik hissi
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Seviye

Ölçülen boyutlar

Kriterler

Araçlar

Edinilen becerilere ilişkin
testlere benzer testler

DEME

Tavır

Yetenekler ve iş yerine
aktarım

Đş yerindeki performans (CR
ŞHÇ analizleri, uygulama
analizleri)
Đş memnuniyeti
(görüşmeler)
360 °Transfer Analizleri

ŞDÇ/ŞHÇ

Sonuçlar

ŞDÇ

Yatırımların geri
dönüşü

ŞHÇ/ŞDÇ/
DEME

Eğitim
dinamiklerinin
dönüşü

Üretkenlik

ĐK işaretçileri: devamsızlık
ve çatışma düzeyleri

Kalite

Müşteri memnuniyeti

Sosyal ortam

Şirket ortamının
değerlendirilmesi
Kar işaretçileri ya da
maliyetlerin değişkenliği

Karlılık

Eğitim planı
Eğitim talebi

Đhtiyaçların bir araya
getirilmesi

3.4 EMOLL DEĞERLENDĐRMESĐNDE KULLANILAN ĐŞARETÇĐLERĐN GENEL
TABLOSU
DSK kolaylaştırıcı etkililik ve yeterlilik ölçümleri işaretçileri mekanizmanın ilgili taraflarının
öncelikleri açısından değerlendirilip dört ilkeye ayrılmıştır: müşteri; maliyet; dahili süreç; bilgi,
yetenek ve gelişim için gerekli kapasite. Her bir ilke için kategoriler belirlenmiştir. Bu her bir
kategori küresel strateji vizyonu dahilinde tüm kuruşlar için ayrı ayrı işaretçilere sahiptir
(ŞHÇ/ŞDÇ/DEME).
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3.4.1

Genel bakış

Bkz. sayfa 20.

3.4.2

Bazı bütünleşmiş stratejik işaretçilerine örnek

Bir Anahtar Performans Đşaretçisi (APĐ) Akılcı Kriterler ile örtüşmelidir. Bu da ölçümlerin Özel bir
amacı olduğunu, Ölçümlerin gerçekten bir APĐ değeri olup olmadığını, belirlenen normların
Ulaşılabilir olma durumunu, APĐ gelişiminin kuruluşun başarısı ile Alakalı olmasını ve son olarak
da Zaman zarfını yani daha önce belirlenmiş ve alakalı periyodun değeri ve sonuçlarını gösterir.

ĐLK ÖRNEK
Perspektif:

Müşteri

Stratejik konu:

Dâhili süreç

Ölçüt

Eğitim ihtiyaçları analizi

Ölçüt işareti:

Lx

DSK için ölçüt yöneticisi

(pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)

Hedeflenen değer:

(pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)
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Ölçüm tanımlaması:
Şirket ya da kurum tarafından beklenen bireysel ve kolektif yeterliliklerin belirlenmesi,
tanımlanması ve analizi insan kaynaklarının asıl yeterlilikleri ölçüsünde yapılır ve dâhili
eğitim planlarının temelini oluşturur. I
Đnsan kaynakları yöneticilerinin ve dâhili eğitimcilerin anahtar yeterlilikleri yeterlilik
temelli eğitim analizleri yapabiliyor olmalarıdır. Şirketin / kuruluşun eğitim ihtiyaçlarını
tespit edebilmeleri için insan kaynakları personelinden beklenen ana bilgi ve yeterlilikler:
-

ilgili sonuçları ile birlikte şirketin/kuruluşun belli başlı süreçlerine dair bilgi sahibi
olma (ürünler/bireysel süreçten geçen sağlanan hizmetler);

-

her bir belirli şirket / kuruluş sürecinde yer alan ana eylemler / görevler hakkında
bilgi sahibi olma;

-

bu görev ve eylemleri gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları mesleki
bilgisi sahibi olma (şirket / kuruluş yeterlilik sözlüğü);

-

her bir beceriyi ana elementlerine ayırabilme gücü: bilgi, kapasite, tutum;

-

şirketin / kuruluşun bireysel insan kaynakları alanında hedeflenen yeterlilikler ve
mevcut yeterlilikler konusunda ayrım yapabilme gücü.

ĐK gelişim bağlantısı:
-

kişiden bölümünde beklenen görevleri yerine getirebilmesi için gerekli yeterliliğin
(ve gerekli düzeyin) farkındalığı etkili eğitim planlaması yapabilmenin temel
aracıdır (şirketin / kuruluşun yeterlilik haritası ve çalışanların yeterlilikleri);

-

şirketin /kuruluşun gelişim planları dahilinde çalışanlardan beklenen gelecek
yeterlilik düzeylerinin tam farkındalığı ve bilgisine sahip olmak meslek ve beceri
planlama yönetiminin temelini oluşturur.

Ölçüm etkileri:
-

şirketin / kuruluşun ürün (ürün ya da hizmet) özellikleri;

-

ekipten beklenen teknik becerilerin düzeyi;

-

şirketin /kuruluşun büyüklüğü;

-

şirketin / kuruluşun işlem komleksliği;

-

yük planları, bütçeler.

Ölçüm hesaplamaları:
-

şirketin / kuruluşun süreçlerinin % ‘si haritalar ve yeterlilik sözlükleri kapsamında
incelendi;
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-

yeterlilik hesaplarının % ‘si yıllık (ya da belirlenen periyotlara göre) şirket /
kuruluş değerleri olarak incelendi.

Birim – veri kaynakları: (pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)
Hedeflenen değer: (pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)
Ölçüm değerlendirme periyotları: (pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)

Düzenlenme:
Tarih:
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ĐKĐNCĐ ÖRNEK

Öğrenme ve büyüme

Perspektif:
Stratejik konu:

Katılımcıların yetkinlikleri

Ölçüt

Teknik yetkinliklerin değerlendirilmesi

Ölçüt işareti:

Lx

DSK için ölçüt yöneticisi

(pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)

Hedeflenen değer:

(pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)

Ölçüm tanımlaması:
Katılımcının teknik yeterliliği eğitimin başında ya da eğitim süreci içinde ve eğitim
sonunda ya da eğitimden sonra ölçüldü. Đlk baştaki teknik yeterlilik verileri ile sonraki
veriler arasındaki fark öğrenme olarak değerlendirilir. Đlk ve son değerlendirmeler aynı
temelde aynı koşullarda gerçekleştirilir. Bu da değerlendirmelerin aynı araçlarla
yapılması gerektiği anlamına gelir.
Değerlendirmeler yeterlilik değerlendirme kriterlerine göre seçilir, dizayn edilir örneğin,
değerlendirmeler mesleki görevlere benzer şekilde küresel görevler temelinde
değerlendirilir. Ancak bu noktada özgün değerlendirmelerden bahsedebiliriz. Özgün
değerlendirme mesleki dünyanın gerektirdiği beceri ve bilgi boyutunda yapılır.
Değerlendiriciler gözlem sırasında ve operasyonel müdür ve işçinin yaptığı mülakatlar
sırasında kontrol listesi doldurularak tahmini değerler çıkarır. Bu tahminler daha sonra
derecelendirme çizelgesine dönüştürülür.

ĐK gelişim bağlantısı:
Yönetim profesyonel standartlarda bir sistem planı yapmak zorundadır, örneğin beceriler
listesi, bir pozisyonda yer almak için gerekli bilgi ve tutumlar ve bunları yine aynı
profesyonel tutum ile değerlendirmelidir. Tüm bu süreç iş analizi ile gerçekleştirilmelidir.
Đşçi mülakatları sırasında yöneticinin işçinin eğitim ihtiyaçlarını anlayabileceği, tutum ve
becerilerini görebileceği karşılıklı bir bağ kurulur.
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Ölçüm etkileri:

-

Şirkette / kuruluşta beceri değerlendirme süreci

-

Đş ortamının yeterli gelişimi

-

Şirketin eğitim planının kalitesi.

Ölçüm hesaplamaları:
(Son değer – Đlk değer)

× 100

Maksimum değer

Birim – veri kaynağı: (pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)
Hedeflenen değer: (pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır)
Ölçüm değerlendirme periyotları: (pilot çalışmalar sırasında doldurulacaktır).

Düzenlenme:
Tarih:
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4. SONUÇLAR
Günümüzde hem ulusal hem de Avrupalı şirketler çalışanlarının eğitimi için hatırı sayılır
kaynaklar ayırmaktadır. Đş dünyasında artan rekabet ortamı düşünüldüğünde, eğitim için
harcanan meblağların miktarı da artan mali kaynaklar kadar tartışılmaktadır. Bu alanda en çok
tartışılan konular eğitimlerde ana aktörler olan çalışan ve özellikle de işverenlerin yetersiz
göstergeleri ve kanıtlanabilir faydalarıdır.
Yeni metodoloji geliştirme girişimleri (EMOLL), bahsi geçen konularda eksikliği hissedilen
araçlara ihtiyacın artması ile, mevcut durumlara karar verme (Bkz. Böl. 1 -2) ve yeni bir yöntem
geliştirme (Bkz. Böl. 3) konularını gündeme getirmiştir ve bunlar eğitimin faydalarını ölçecek
faydalı araçlar geliştirilmesi ve aynı zamanda belirli kuruluşlarda (projenin bireysel partneri olan
ülkelerde) deneme aktivitelerinin yapılmasına ön ayak olmuştur.
Projenin hedefi – Çalışma paketi 2 şu şekilde tamamlanmıştır:
a) Yenilikçi EMOLL yöntemi eğitimdeki faydaları ölçmek üzere tasarlanmıştır (Bkz. Söz
konusu belge – çalışma paketi 2 Sonuç no. 2);
b) Bir dizi ölçme işaretçisi oluşturulmuştur (Bkz. çalışma paketi 2 Sonuç no.3);
EMOLL yönetiminin yenilikçi yaklaşımı yalnızca belirli eğitim olaylarını ölçmesi değil aynı
zamanda da kuruluş içinde yer alan çalışanların da dâhil olduğu çok çeşitli perspektiflerden
kuruluşun

stratejik

hedeflerini

tüm

eğitim

süreçlerine

göre

değerlendirmesidir.

Mali

işaretçilerden ayrı olarak, yöntem aynı zamanda müşteri yaklaşımı, dâhili süreç ve organizasyonu
ve kuruluş içerisinde tüm eğitim süreci içinde aktivitelerin işaretçilerinin ölçümü (eğitim
analizlerinde, eğitimin uygulanmasına, katılımcıların değerlendirilmesinden sonuçların hem
katılımcı hem de kuruluş taraflarınca ortaya çıkan faydalarına kadar).
Pilot denemeler sürecinde, eğitimsel sürecin ölçümü (özellikle de üretim sektörü kuruluşlarında)
temel stratejik hedefler ve yönetim alanı ve ilgili kuruluşun insan kaynakları birimlerine varan
daha geniş bir alanı kapsar.

EMOLL yöntemi, pilot denemelerin uygulanması sürecinde ve tarafların 12 kuruluşta (Bkz. Bu
projeye ait D7 ve D8 raporları) uygulananların geribildirimleri ile deneyimleri EMOLL yöntemi ile
ilgili şunları göstermiştir:


Bu metodolojinin 3. Kısmında belirtilen hedefleri karşılamıştır – örneğin, metodoloji insan
kaynaklarında ilerleme ve gelişim için bir alet geliştirmiştir (insan kaynaklarının kendi
yönetimi ve gelişimi) ve insan kaynakları alanındaki gelişme aynı anda diğer bakış
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açılarında da (sadece mali açıdan değil) algıların gelişmesine yol açmıştır;


EMOLL yöntemi araçlarının (stratejik harita, işaretçi içeren kriter saptamaları ve
ölçümlerdeki faydalılık) gerekliliği organizasyonel ve yönetimsel bağlamda her bir kuruluş
için gözlenmiştir (bu metodolojinin giriş kısmında ve sonuç kısmı 2.3.4 bölümünde
belirtilmiştir);



EMOLL yöntemi uzmanlarının paralel çalışmasının gerekliliği şu alanlarda tespit edilmiştir:
- Kuruluşun insan kaynakları bölümünde yönetimsel ve gelişimsel olarak sistem ve
süreçler bağlamında eğitim periyodunun kapsamlı algılanması ve bu nokta her bir
kuruluş için vizyon ve strateji uygulanması noktasında göz ardı edilemez, ,
- Yöntemin amacı, eğitim sürecinde paylaşılan amaçların sürdürülebilir ve devamlı
gelişmesi, bu nokta da kuruluş içinde diğer sistem ve süreçlerle ortaklaşa
uygulaması devam eden bir eylemdir.

EMOLL yönteminin Katma değeri aşağıda dâhil olduğu belirtilmiş aktörlerin faydalarını da
içermektedir:


Pilot deneme (ĐK bölümü çalışanları, yöneticileri, uzmanları, eğitmenleri ve diğer alakalı
kişiler yöntemin pilot denemelerinde bireysel olarak yer almıştır) – daha iyi oryantasyon
ve bazı kişiler için eğitim sürecinde kişisel gelişim için daha detaylı ilgi gösterilmesinin
yanında gelişim;



Projenin uygulamaya konulması (katılımcı ülkelerde proje ekibi tarafları) – katılımcı
ülkelerde, kültürlerine ve seçilen kuruluşlara göre belirlenen kriterler ve prosedürler.

EMOLL yönteminin uygulamada daha iyi ve sürdürülebilir olması açısından bireysel ülkelerin
eğitim programlarını belirtildiği üzere takip etmeleri ya da uluslarüstü aktiviteler ile bunları
bağlantılandırmaları, bunun uygulanabilmesi için tavsiyelerimiz:
a) Bireysel ülkelerde EMOLL yönteminin uygulanması için tavsiyeler:


Muhtemel kuruluşlarda yöntemin kazanımı (EMOLL yönteminin uygulanası için
gereken optimum koşullar kuruluşun kurumsallaşmış ve resmîleşmiş bir vizyonu ve
stratejisinin olması, ve bunu insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları gelişimi
departmanlarındaki stratejileri ile bağlantılı hale getirmeleri; ĐK stratejik yönetimi
içeren bir yönetim stratejisi ile başvururlar ve yönetim ve liderlik konularında gerekli
anahtar personele sahip olmaları gerekir).



Uygulamaya yönelik (yöntemin tanıtımı) – “Yöntemin kazanımı” paragrafında
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belirtilen özelliklerin tam olarak karşılanma derecesinin doğrulanması (ön analizler,
başlama

noktalarının

belirlenmesi,

vb.

yollarla);

senaryonun

uygulanması

konusundaki eksiklerin tespiti ve EMOLL yönteminin söz konusu kuruluş için
uyarlanması.


Yöntemin tanıtımı sırasında – uygulama, izleme, rutin değerlendirme ve gelişme
üzerine tahmini değerler belirleme; tanıtım sürecinde yer alan aktörlerin bireysel
yeterliliklerinin ihtiyaç düzeyleriyle ve EMOLL’ün kuruluş içindeki gelişimi ile ilişkili
olarak çıkarımlarda bulunma; yöntemin amacını rutin olarak belirtme, burada amaç
kuruluştaki işçilerin gelişme sonuçlarını devamlı gelişme faktörü olarak sağlamaktır.



Söz konusu kuruluşta EMOLL tanıtımı sürecinde harici uzmanların doğrudan desteğinin
sonlandırılmasını takiben – araçların kullanılması ve eşlik eden önlemlerin “sağlayıcı”
ve EMOLL uygulayıcısı kuruluş arasındaki karşılıklı anlaşma temelinde yapılması.

b)

Evrensel Tavsiyeler (daha fazlası için, insan kaynakları gelişimi ve eğitimin faydaları
alanlarında uluslararası proje aktiviteleri)


Uluslarüstü projelerin edinimine ve uluslarüstü ekiplerin oluşturulması (var olan
pratik deneyimlerin düzeyi ve bireysel muhtemel ortakların belirli tematik alanları
için gerekli gerçek geçici kapasite).



Müşterek projelerin planlanmasında – değişik formlar için gerekli ihtiyaçların gerçekçi
listeleri ve iletişim araçlarının belirlenmesi (yeni yöntemin gelişimi fazla sayıda
kişisel toplantılara /projenin uygulanmasından önce tasarım ve uygulama konularında
görüşülmek üzere en az 1 uluslararası toplantının ve/veya yöntemin uygulanması ile
elde edilen bilgilerin ve sonuçların paylaşımı için bir toplantının daha gerekliliğini
gözler önüne sermiştir).



Başlangıç aşamalarında ve/veya uygulama sırasında temanın algılanması ve uygulama
için daha uygun bir ortamın hazırlanması için dilsel ifadeler konusunda açıklama ve
belirleme (anlamsal ve sözdizinsel farklılıklar) uzmanlık alanları dahilinde yapılması.
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