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  کارکنان آموزش ياثربخشهاي مولفه بررسی
  )شرکت نفت خزر يمطالعه مورد(

 
  ١ياصول يدكتر عل

 ٢ا جوانبختيمار

 
  دهيچک

  
شركت در   مورد ا مطالعه طيآموزش كاركنان  يزان اثربخشين پژوهش با هدف شناخت عوامل و سنجش ميا

به ويژه  است؛شرکت اين کارکنان شاغل در  تمامي ق شامليتحق  آمار  جامعه .انجام شده استنفت خزر 
نفر  ۲۵۲خزر که   ايق دريعم  آبها  دروکربوريد منابع هياکتشاف، توسعه و تول  هاتيمرتبط با فعالکارکنان 
پژوهش با استفاده از   هاو دادهانتخاب شده ساده  يتصادف  ريگروش نمونه ,قيبا توجه به نوع تحق. هستند
 ياثبات روائ  برا است که ات پژوهشين پژوهش از ادبيا  _نامه_پرسش. ده استيگرد  آورنامه جمع_پرسش

آن از روش  يائياثبات پا  برا همچنين. شده استز استفاده ياز روش اعتبار محتوا ن ,آن عالوه بر نظر خبرگان
نوع . است ديدهل گريه و تحلينامه تجز_پرسش ۱۴۹استفاده شده و تعداد  SPSSکرونباخ و نرم افزار   آلفا

  .است يشيمايپ-يفيتوص ,اطالعات  وه گردآوريو از نظر ش  كاربرد- اپژوهش توسعه
برگزار شده در شرکت نفت خزر  يآموزش  هاتين است که فعالانگر آيپژوهش ب  هال دادهيه و تحليتجز

موارد آموزش   ساز ادهيت پيشامل ضرورت آموزش، قابلآموزش  ياثربخشها  مولفهو دارد  ينسبتاً خوب ياثربخش
ران و كاركنان در يت، مشاركت مديت و اعتبار آموزش، جامعيني، عيآموزش  هاداده شده در سازمان، تداوم دوره

 يو اثربخش يت شناختيجمع  هامولفهن يب اما. دهستننسبتا مطلوب ، يند آموزش و مالحظات اخالقيفرآ
  .نداردوجود   خزر ارتباط معنادارآموزش در شرکت نفت

  
  

، سازيقابليت پيادهت، يت و اعتبار، جامعيني، ضرورت، تداوم، عيآموزش يتهاي، فعاليآموزش، اثربخش: يکلیدگان واژ
   يمالحظات اخالق مشاركت،

  مقدمه
مختلف  يها ن تحوالت جنبهیا که ندستهر و تحول ییز در حال توسعه، تغیانگشگفت یبا سرعت يجوامع بشر

 يرا برا يدیجد يازهایکه ن شود یمطرح م يدیجد يها شرفت علوم و فنون، دانشیپ. ردیگ یرا در برم یزندگ
                                                           

  رعامل شرکت نفت خزراستاد دانشگاه و مدي - ١
  ت منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسالمیکارشناس ارشد مديري-  ٢
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رو نیاز ا .شودترین عنصر تلقی میمهم یانسان يروین يدر جهان پرتالطم امروز .دنکن یجاد میها ا انسان
بین بدون شک در . کند ین مییآن تع یک کشور را منابع انسانی یو اجتماع ياقتصاد ی_روند توسعه يها مولفه
ها  یین منابع و دارایارزشمندتراز  نیروي انسانی ،هاسازمان در موجود، در تمام سطوح جامعه از جمله يها هیسرما

ط یآن در مح يو توسعه یق اتکا به منابع انسانیتواند تنها از طر یک سازمان میکه  يطورهب. شود یمحسوب م
همگام و همسو  روز یو تحوالت شگرف و آن رییدوام آورده و خود را با تغ ،امروز يایده و پویچیپ يایدن یرقابت
  .سازد

 يسازز و آمادهیشود تجه یسازمان محسوب مي سرمایهمنبع استراتژیک و  ،یمنابع انساندر حقیقت که  از آنجا
 و يوجود يبه فراخور فلسفهباید ها ازمانتمامی س. برخوردار است يا ژهیت ویرات از اهمییبا تغ همواجه يبراآن 

پرورش در ابعاد مختلف اختصاص آموزش و ه، وقت و برنامه را به ین سرمایشتریبي خود هاتیاهداف و مأمور
 . دهند

ط یف محوله و انطباق با محیکارکنان در انجام وظا ییبه توانا یبه اهداف سازمان، بستگدستیابی  دلیل اینکهبه 
 راتییتغشود تا افراد بتوانند متناسب با  یسبب م یانسان يروین يآموزش و بهسازهاي برنامه ياجرا ،داردبستگی 

، ين آموزش و بهسازیبنابرا. ندیفزاایخود ب ییآادامه داده و بر کاري موثر خود ها تیفعال ط بهیسازمان و مح
 یکارکنان و عملکرد سازمان یستگیبهبود سطوح شا يبرا ،تیریمد ابهمراه شده  يزیکوشش مداوم و برنامه ر

مطمئن در جهت بهبود عملکرد و حل مشکالت عاملی عنوان هر آموزش همواره بین مسیدر ا. استضروري 
  . ساز خواهد بودمشکل هر سازمان درآن  عدم توجه بهرد و یگ یت مدنظر قرار میریمد

  : رورت تحقیقض -1
آوري را به منابع فنو  هیسرماکشورهاي صاحب از ین ،ياقتصاد يدر عرصه به ویژه یروند شتابان تحوالت جهان

عنوان افق انرژي به  1(EIA) المللی انرژي آمریکا آژانس بینکه  ياگونهه ب؛ است کردهدو چندان هیدروکربنی 
جهت برآورده  .زنند یمن یبشکه در روز تخمون یلیم 100 يباال 2020را در  یروزانه به منابع نفت ازین جهان

ات برداشت یلات عمعیضا يسازو حداقل نیادیبرداشت م بیضر افزایشدر جهت  یعز اقدامات متنواین نیدن اکر
اکتشافات و  البته. ق مورد توجه قرار گرفته استیمع يآبهابه ویژه  دیجد يها اکتشافات در حوزه همچنینو 

جهت  اما. از داردین ادیز ينهیو هز ينوآور ،يبه فناور قیمع يدر آبها کربوريدرویهد منابع یلتوسعه و تو
 میظع يشرکتها يسال گذشته 30 در دستور کار بوده ومقوله مورد توجه  نیا ،کنندگاندرخواستبه  ییپاسخگو

  .قرار گرفته است یتنف
از  تعداد زیادي يکه سرمایهبنابراین از آنجا  .دارداي  بار مراتبی ویژه سازمانآموزش کارکنان به فراخور اهداف 

و در واقع حیات و ممات این شود تأمین میکشف، استخراج و فروش منابع هیدروکربوري طریق از  هاکشور
بزرگ و شگرفی در زمینه دستیابی  هاي نفتی مطالعاتشرکت .کشورهاي تک محصولی به نفت و گاز بستگی دارد

هاي  باز شدن دریچهگویاي اند که نتایج مطالعات، تحقیقات و عملیات آنان انجام دادهبه منابع هیدروکربوري 
و اجرایی  یعملیات هاينظر از اثرات مفید تحقیقات، بخشاز سوي دیگر صرف. جدیدي از منابع مذکور است

                                                           
1- Energy International Agency (EIA) 
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جدید ي ها يآورفنابزارها و  با وجودو  استعظیم با مشکالت جدي روبرو  هايتوسعه و تولید این منابع و ثروت
  .است انتظارفراتر از حد   عملیات هايهزینه

ضرورت توجه  ،قیمع يدر آبها ياستفاده از منابع خداداد ل آن در جهتیدبیبو نقش  آموزشت یماه با توجه به
 آموزشبه طور خالصه  .رسدبه نظر می یهیبد يامر هاموزشآ کردن یفیک، استمرار، تنوع و یمشتر، حضور دائیب

  مهم ق یمع يدر آبها یندروکربیهد، توسعه و اکتشاف منابع یلمرتبط با تو يهايورآفن وعلوم  يریگبکار
   .شودمی تلقی

از  ،ها در زمان کمترتیو انجام فعال یزمان يها نهیهزکاهش دهد،  یمق را مورد توجه قرار ین تحقیآنچه ضرورت ا
 يهااتیدر عمل آموزششتر یب يور بهره و یاثربخشل ین دلیبه هم. باشد یم یآموزش یبه اثربخش توجهق یطر

کاهش  ، سببدر زمان مناسبها ي این آموزشارائهاست و  يق ضروریعم يد در آبهایاکتشاف، توسعه و تول
   .دشویم یاحتمال يهابیآس اهشالزم و ک يسودآورافزایش بازده،  ،هانهیهز
  تحقیق  هايتعریف مساله و فرضیه - 2

کنند  متعددي برگزار می آموزشیهاي  دوره ،کارکنان خودجهت ارتقاء  هاسازمان اغلبدر دنیاي پویاي امروزي 
از این رو نوع . گذاري هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروي انسانی فعال است اجراي هر دوره متضمن سرمایهکه 
بازدهی آنها براي مدیران بسیار حائز اهمیت دستیابی به با هدف هاي آموزشی و مدل آموزش  سیستم و ها دوره
سهم آموزش در افزایش یا بهبود : شویم هایی مواجه می طوري که معموالً با طرح چنین پرسشهب ؛است

هاي آموزشی برگزار شده چقدر در تحقق اهداف  سازمان چقدر است؟ دوره يمحصوالت یا خدمات تولید شده
   ؟دکنمیما را در نیل به اهداف هموار شی مسیر کدام مدل آموزکمک کرده است؟ تبیین 

 هايد که مسأله و فرضکنموضوع مهمی به نام اثربخشی آموزش کارکنان را به ذهن متبادر می اهمیتبا سواالت 
  .موضوع تبیین شده استهمین تحقیق حول  این

با آبهاي عمیق به ویژه  هاي مرتبطاثربخشی آموزشتعیین شده تا با  تالش حاضر با این رویکرد در پژوهش
و شده هاي ارتقاء، توسعه و اثربخشی آموزش مشخص اکتشاف، توسعه و تولید، روش يط به حوزهوآموزشهاي مرب

  .هاي مربوطه اعالم گرددبه مدیریت
  : است از عبارتاصلی این تحقیق  يبراین اساس فرضیه

  . فعالیتهاي آموزشی برگزار شده در شرکت نفت خزر از اثربخشی الزم برخوردار است
  :فرعی نیز شامل موارد زیر خواهد بود هايفرضیهدر همین راستا 

 .ضرورت مطلوب است يلفهومنفت خزر در  شرکتآموزشهاي برگزار شده در  -1
  .مطلوب است تداوم يلفهومآموزشهاي برگزار شده در شرکت نفت خزر در  -2
  .جامعیت مطلوب است يلفهومآموزشهاي برگزار شده در شرکت نفت خزر در  -3
  .مشارکت مدیران و کارکنان مطلوب است يلفهومآموزشهاي برگزار شده در شرکت نفت خزر در  -4
  .اعتبار مطلوب است يلفهومآموزشهاي برگزار شده در شرکت نفت خزر در  -5
  .سازي مطلوب استقابلیت پیاده يلفهومخزر در آموزشهاي برگزار شده در شرکت نفت  -6
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  .مالحظات اخالقی مطلوب است يلفهومخزر در  نفتآموزشهاي برگزار شده در شرکت  -7
 .وجود ندارد ايجمعیت شناختی و اثربخشی آموزش رابطههاي مولفهبین  -8

 تحقیق يرهایمتغ - 3
برگزار شده و مرتبط به  يهامستقل آموزشر یتغمآموزش و  یاثربخشر وابسته عوامل یق حاضر متغیدر تحق

  .است قیعم يدر آبها يدروکربورید منابع هیاکتشاف، توسعه و تول يتهایفعال
  اثربخشی آموزش گانه هفتهاي مولفه -4

  :بوال اقتباس شده است.اس.گانه اثربخشی زیر از آموزش مدل اچهاي هفتمولفه
ها و نهادهاي مختلف، باید به اهمیت و ضرورت آموزش با شرایط هاي سازمان در باور مدیریت :ضرورت آموزش

ست؛ به دهی دائمی تفکرات تصمیم گیرندگان دان توجه شده و ضرورت را ناشی از اولویتهاي مختلف  و مکانیزم
بهبود امور جهت مفید فایده و مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل  ،مطلوبدر هر شرایطی  اي که آموزش گونه
  .مان تلقی شودساز

اي که رضایت  سازي و توانائی انجام آموزش به گونهسازي، توانمند ست از ظرفیتا عبارت :قابلیت آموزش
  .هاي الزم فراهم نمایدکسب مهارت و هاي هزینه، زمان فراگیران را در تمامی زمینه

تا با  استبر بودن آن و اثربخشی در زمان مناسب  زمان ،شیبه معناي استمرار اقدامات آموز :تداوم آموزش
تأمین به  ،اريو ساخت آوريفنپذیري به موازات تغییر و تحوالت اجتماعی، اقتصادي، دانش و  طافانع

  .هاي اثربخشی آموزش توجه شود نیازمندي
براي سنجش میزان  ريثو اثربخشی و مبناي مو ترین الگوي ارزیابی اعتبارسنجی شناخته شده :عینیت و اعتبار

  .استسازي امور  توجه مراکز آموزش به رعایت استانداردهاي الزم و شفاف
ریزي  برنامه ، برل در سازمان یادگیرندهیهاي دخ با در نظر گرفتن جزئیات مولفهاین اصل  :جامعیت آموزش

  .داردتأکید آموزش با لحاظ شرایط زمان و مکان و توسعه کمی و کیفی 
ي اکارکنان در ارائه و کسب اطالعات و دانش از طرق کاناله تمامیشامل سهیم شدن  :کارکنانمشارکت 

  .باشد می. . . گیري مشارکتی و  ارتباطی مختلف، مشورت با کارکنان، تصمیم
و  اي علمی پذیري حرفه اي، ایجاد اعتماد و اطمینان مسئولیت شامل تعهد به صالحیت حرفه :مالحظات اخالقی

پذیري اجتماعی، عدم ساخت و  انسانی و نبوغ باورها و عقاید، مسئولیت آموزشی، احترام به حقوق افراد، کرامت
و ار، رازداري و محرمانگی ستثما عدم ،اجتناب از تبعیض و آسیب رساندن روحی و روانیتحریف اطالعات، 

  .استرضایت آگاهانه 
  
  قیروش انجام تحق - 5
از  پژوهشروش ) در شرکت نفت خزر کارکنان یآموزش یاثر بخش يها مولفه بررسی(ق یبه موضوع تحق توجهبا 

از طریق ی آموزشاثربخشـی . است يکاربردحاضر از لحاظ هدف، ق یتحقهمچنین  .است یشیمایپ -یفینوع توص
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  در این پژوهش ــق یروش تحق. دشو یم یابیارز )يا پرسشنامه و مطالعات کتابخانه(اطالعات  يگردآور
   .نامه استفاده شده استاطالعات از پرسش يآورو جهت جمع استاي مقایسه -یمعل
  قیو حجم نمونه مورد تحق يجامعه آمار -6

به . است) زن 53مرد و  199(نفر 252 به تعدادکارکنان شرکت نفت خزر  تمامیق شامل ین تحقیا يجامعه آمار
 يرین حجم نمونه از جدول نمونه گییتع يبرا. انجام شدتصادفی  شکلبه  يریگ نمونه ،یت زمانیل محدودیدل

  . گردیدمورگان استفاده 
به  آنکه در  ساده استفاده شد یتصادف يریگ روش نمونه يآمار ياز جامعه يریگ نمونه جهتق حاضر یدر تحق

ق با استفاده ین تحقیدر ا .دنشود تا در نمونه انتخاب شو یداده ماختصاص  يک از افراد جامعه احتمال مساویهر
  .  ن شده استیینفر تع 149 حجم نمونهاز جدول مورگان 

 ها  داده يروش گردآور -7
. نامه استفاده شده استاطالعات از پرسش يآور ن پژوهش جهت جمعیدر ا دشتر ذکر شیهمانگونه که پ

گانه و  هفت هايمولفهکه سؤال  35اعالم شده،  يها هیفرض ویژههسؤاالت و ب ،گونه که متناسب با اهداف نیبد
ن پرسشنامه یا. دهد طرح شد یقرار م یاز ابتدا تا انتها مورد پرسش و نظرسنج یآموزش يک برنامهی يها مولفه

 ايجامعهین موردنظر ب يبا استانداردها د و تطابق آنیو تائ ید دانشگاهیتوسط خبرگان و اسات آزمایشپس از 
د منابع یاکتشاف، توسعه و تول يتهایفعالبا مرتبط  يروهاین ویژهکارکنان شرکت نفت خزر به ( مدنظر يآمار
   .دشع یتوز )قیعم يآبها یندروکربیه
  ها ل دادهیه و تحلیتجز -8
 قابليت( C2, )ضرورت آموزش( C1، به شکل رکنان شرکت نفت خزرکا يآموزشها یاثربخش يها مولفهک از یهر

 C7و ) مشارکت کارکنان( C6, )جامعيت آموزش( C5, )عينيت و اعتبار( C4, )تداوم آموزش( C3, )آموزش
تک  tاز آزمون  SPSSبه کمک نرم افزار آنها تحلیل تجزیه و و براي شد گذاري از یامت )مالحظات اخالقي(

 یل سلسله مراتبیآموزش از روش تحل یبر اثربخش مولفهاثر هر  یبررس جهتن یهمچن. دگردیاستفاده  يا نمونه
   .استفاده شد يفاز
  پاسخ دهندگان یشناختت یمعت جیوضع - 9
شده آوري در نمونه جمع. اندل دادهیآن را زنان تشک درصد 2/30را مردان و جمعیت مورد مطالعه از درصد  8/69

  بوده یدر سطح کارشناسدهندگان ت پاسخیاکثرو تحصیالت پلم مشاهده نشده یردیپلم و زیالت دیتحصفردي با 
  .است

مورد  يل نمونهیتحل يبرا ،شده يریگاندازه ینسب يریبصورت متغ دهندگانپاسخ يو سابقهاز آنجا که سن 
انه، مد و انحراف استاندارد ین، میانگیر مینظ ییها مولفهاز ، و درصد آن یو درصد فراوان یفراوان يمطالعه به جا

 25/42دهندگان ن سن پاسخیانگیم. دهد یمت مورد مطالعه ارائه یجمعاز  يتر استفاده شده که اطالعات جامع
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کم (سال  45/16دهندگان  پاسخ يکار ين سابقهیانگیم وبوده  )سال 62 ترینمسنسال و  26 ترینجوان(سال 
  . بوده است )سال 37ن یتر سال و پرسابقه 2ن فرد یترسابقه
) درصد 28/91(ر یرمدیو غ) درصد 72/8(ر یبه دو گروه مد یاز نظر پست سازمان دهندگانپاسخن پژوهش یدر ا

   . اندتقسیم شده
 يتهایو مامور یاتیتنوع موضوعات عمل ،شرکت نفت خزرت یمشخص است نوع فعال يکه از جامعه آمارهمچنان

 یسازمان يهاسوابق و با پستالت، یت، سطح تحصیافراد از لحاظ جنس یاست که تمام آنانگر ین شرکت بیا
خزر و  يایدر دربه ویژه (ات یدر صحنه عمل اما. شبرد اهداف شرکت مشغول کار هستندیپ يمختلف در راستا

ران و یشامل مد کارکنان یبقما. هستندالت متوسط شاغل یمردان با سطح تحصتنها  )يحفار يها دکل روي
حائز  ينکته .پردازند یامور م يزیر ت و برنامهی، هدايراهبر يتهایدر ستاد شرکت به فعالنیز کارشناسان خبره 

  .آنهاستات یتجربکارکنان مجرب و مسن بت توجه به شتر یبکارآیی ت یاهم
  ها پرسشنامه یل استنباطیتحل -۱۰
ممکن که  ،داشته باشد ییهایژگیو) هاییمولفه(د یمؤثر واقع شود با یدر سازمان یک دوره آموزشینکه یا يبرا

در اثربخشی  مولفههر ) وزن(ت یزان اهمیم یبررس جهت. گر متفاوت باشندیکدیها با  یژگین ویت ایاهماست 
خواسته  خزر ران و کارکنان حوزه آموزش شرکت نفتیو از مدگردید  یطراح ياپرسشنامه یک دوره آموزشی،

هاي مولفه .ندکنسه یو مقا یابیارز) دو به دو( یها به صورت زوج مولفهر یرا نسبت به سا  مولفهت هر یشده که اهم
  :دهستن زیرمد نظر به شرح 

  )ضرورت آموزش(از به آموزش یاحساس ن •
  قابلیت پیاده سازي موارد آموزش داده شده در سازمان •
  یآموزش يها تداوم دوره •
  اعتبار آموزشعینیت و  •
  یآموزش يها ت دورهیجامع •
  ند آموزشیران و کارکنان در فرآیمشارکت مد •
  یآموزش یت مالحظات اخالقیرعا •

سپس با استفاده از . استفاده شده است ییس نهایبه عنوان ماتر ین هندسیانگیم ها،ي وزن مولفهجهت محاسبه
محاسبه ي دیگر ها مولفهک از یهر آن نسبت به  يبرتر واستخراج  مولفهوزن هر  ،يفاز AHPمحاسبات روش 

  .دهد یرا نشان م مولفهها و وزن هر  مولفه سایرنسبت به   مولفههر  يبرتربه ترتیب، اولویت و مقدار  1-جدول. دش
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 هاي دیگرهمولفبه تمامی  مولفهاطالعات کلی مزیت نسبی هر 

v(s1>s2…s7) 1 W1 0.247 

v(s2>s1…s7) 1 W2 0.247 

v(s3>s1…s7) 0.832 W3 0.206 

v(s4>s1…s7) 0.516 W4 0.128 

v(s5>s1...s7) 0.461 W5 0.114 

v(s6>s1…s7) 0.185 W6 0.046 

v(s7>s1…s6) 0.051 W7 0.013 
  

به  نسبت بیشتر،هاي آموزشی با وزن تداوم دورهضرورت آموزش به همراه شده که در جدول مشخص  طورهمان
، عینیت، قابلیت ها به ترتیب جامعیت، مشارکتر مولفهسای. اهمیت و اولویت بیشتري دارندها مولفهسایر 
   .دهستنسازي و رعایت مالحظات اخالقی آموزشی  پیاده

  ها مولفهک از یت شرکت نفت خزر در هر یوضع یبررس -11
جداگانه  طورهبها مولفهن شرکت در هر یآموزش در شرکت نفت خزر، ابتدا عملکرد ا یاثربخش یبررس جهت
 .و تحت آزمون قرار گرفت یآموزش بررس یزان اثربخشیسپس م .گردید یبررس

  ها شرط نرمال بودن داده یبررس -11-1
H0 :هاي مورد بررسی توزیع نرمال دارند داده.  
H1 :ندارندتوزیع نرمال هاي مورد بررسی  داده .  

ها  رنوف نرمال بودن دادهیاسم -استفاده از آزمون کولموگروف هاست با نرمال بودن داده، tاز آنجا که الزمه آزمون 
توان  نمی بنابراین. استبیشتر  05/0در همه ابعاد از  sigمقدار  SPSSنرم افزار  یخروج براساسکه شد  یبررس

درصد  95ها را با  به عبارتی فرض نرمال بودن داده .ها را رد کرد درصد اطمینان فرض نرمال بودن داده 95با 
  .دهستنها قابل استفاده  در مورد این دادههاي پارامتریک آزمونتمامی  و پذیریم اطمینان می

  مد نظر هايمولفهک از یآموزش در هر  یاثربخش یبررس - 11-2
  . شودبررسی می مولفههر  یآموزش یاثربخش ،هاي تحقیق در این بخش با توجه به داده
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  هامولفهدر هریک از بررسی اثربخشی  جدول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 ضرورت
 تداوم

 جامعیت

149 3.8679 .72367 .11442 

149 3.3875 .89505 .14152 

149 3.7625 .76156 .12041 

 مشارکت
 اعتبار

 قابلیت پیاده سازي
 مالحظات اخالقی

149 3.8059 .69174 .11077 

149 3.7938 .73355 .11599 

149 3.6923 .82765 .13253 

149 3.7250 .61883 .09785 
                                                                                                                                                 One-Sample Statistics 

  
باالترین نمره را  8679/3از یبا امت هاي ضرورتمولفهشرکت نفت خزر در شود  یده مید 2-همانگونه که در جدول

به  تداومو  سازي قابلیت پیاده، مالحظات اخالقی، جامعیت، اعتبار، مشارکت يها مولفهبه خود اختصاص داده و 
  .اندکردهکسب هاي بعدي را ترتیب نمره

استفاده شده  tاز آزمون  ،ریا خیمتوسط بوده است  بیش از  مولفهاز کسب شده در هر یامت که آیانیا یبررس يبرا
 ين فاصلهییو حد باال و پابوده  05/0ها از  مولفه یتمام يآزمون برا sigمقدار  حاصلبراساس نتایج  .است
نه آموزش از یتوان گفت که عملکرد شرکت در زم یم نانیدرصد اطم 95ن با یبنابرا .استنان هر دو مثبت یاطم

  .بوده است test value=3مقدار 
  آموزش در شرکت نفت خزر یاثربخش یبررس -12

H0  :برخوردار است ینسبتاً خوب یبرگزار شده در شرکت نفت خزر از اثربخش یآموزش يها دوره.  
H1  :ستیبرخوردار ن ینسبتاً خوب یبرگزار شده در شرکت نفت خزر از اثربخش یآموزش يها دوره.  
جمع ن شرکت که از یدار ااز وزنیابتدا امت ،آموزش در شرکت نفت خزر یاثربخش دن به چگونگیرب یپ يبرا

 tد محاسبه و سپس با استفاده از آزمون یآ یبدست مها مولفهاز شرکت در آن یدر امتها مولفهحاصلضرب وزن 
  .دوشمیسه یمقا )از متوسطیمربوط به امت( 3ن با عدد یانگین میا ،يا تک نمونه

  .متوسط است کمتر ازا یدر شرکت نفت خزر متوسط  ین اثربخشیانگیم :فرض صفر
  . متوسط است بیشتر ازدر شرکت نفت خزر  ین اثربخشیانگیم :فرض مقابل

. شود یرفته میفرض صفر رد شده و فرض مقابل پذ است 00/0آزمون  sigتوجه به اینکه با  حاصلبراساس نتایج 
نان یدرصد اطم 95که با ي آن است عدد نشان دهندهنان هر دو یاطم ين فاصلهییحد باال و پامثبت بودن 

) متوسط( 3 یعنی test valueمورد مطالعه از مقدار  يآموزش در جامعه یاثربخش ین واقعیانگیتوان گفت م یم
  .شتر استیب
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 بود که ینان هر دو منفیاطم ين فاصلهییانجام شد حد باال و پا test value=4ن آزمون با مقدار یگر همیبار د
ن جامعه یآموزش در ا یاثربخش ین واقعیانگیتوان گفت که م ینان میدرصد اطم 95است که با  آندهنده  نشان

 4تا  3ن یدر شرکت نفت خزر ب یاثربخش ین واقعیانگیمبنابراین . کمتر است 4 یعنی test valueاز مقدار 
  .است

  یاثربخشبر   یت شناختیجمع يرهایر متغیتاث یبررس -13
آموزش  یدر مورد اثربخشمتفاوت،  یشناختتیجمع يها یژگیبا و يافراد اتا نظریکه آاین سوال ن قسمت یدر ا

  .بررسی خواهد شد ریا خیدارند  يدار اگر اختالف معنیکدیدر شرکت نفت خزر با 
  

  یت و اثربخشیجنس - 13-1
ا زنان و مردان ین مسأله که آیدهندگان بوده و ات پاسخین پژوهش جنسیا یت شناختیجمع یژگیو نخستین
  ر؟یا خیده هستند یهم عق نها یشرکت نفت خزر اثربخش بوده  یآموزش يها نکه دورهیدهنده در مورد اپاسخ
H0  :وجود ندارد يداریآموزش در شرکت نفت خزر اختالف معن یمورد اثربخشن نظر زنان و مردان در یب.  
H1  :دارد  وجود يداریآموزش در شرکت نفت خزر اختالف معن ین نظر زنان و مردان در مورد اثربخشیب.  

انگر عدم ین بیا. رد کرد توان فرض صفر رااست و بنابراین نمی 05/0از  یشترب sigمقدار  حاصلبراساس نتایج 
  .ستت آنهایدهنده و جنس ن نظر افراد پاسخیب يدارامعناختالف وجود 

  یالت و اثربخشیسطح تحص -13-2
بودن یا  اثربخش الت مختلف در موردیدهنده با سطح تحصا نظرات افراد پاسخیکه آ این سوالن قسمت یدر ا

  .شود، بررسی میمخالف ا یکسان است یدر شرکت نفت خزر باهم  یآموزش يها ورهنبودن د
H0 :يدار یآموزش در شرکت نفت خزر اختالف معن یالت متفاوت در مورد اثربخشین نظر افراد با تحصیب   

  .وجود ندارد
H1 :يدار اآموزش در شرکت نفت خزر اختالف معن یالت متفاوت در مورد اثربخشین نظر افراد با تحصیب   

  .وجود دارد
دار  امعن یاختالفانگر عدم وجود ین بیا. رد کرد فرض صفر را تواننمی و بنابراین است 05/0از  یشترب sigمقدار 

  . آنهاستالت یو سطح تحص گاندهندن نظر پاسخیب
  یشارتباط سن و سابقه با اثربخ -13-3

آموزش در شرکت  یمتفاوت در مورد اثربخش يافراد با سن و سابقه اتن نظریبکه آیا  این سوالدر این قسمت 
  .شودبررسی می ریا خیوجود دارد  يدارانفت خزر اختالف معن

ن ین ایا عدم وجود رابطه بیسنجش وجود  ياند برا سنجش شده ینسب يریصورت متغهاز آنجا که سن و سابقه ب
ر سن یهم در متغ ،sigج جدول مقدار ینتابا توجه به . شده استون استفاده یاز رگرس ،یر اثربخشیرها و متغیمتغ

سن و سابقه متغیرهاي ک از یچ ین است که هآ يدهنده نشانامر ن یا .است 05/0از  بیشترر سابقه یو هم در متغ
  .نداشته است يریدهنده تأث نظر افراد پاسخ يرو
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بر نظرات افراد در  يری، تأثیمورد بررس یت شناختیجمع يرهایک از متغیچیه شودمیهمانطور که مشاهده 
ن یا یمعتقد بودند که اثربخش گیانجام شده در شرکت نفت خزر نداشته و هم يها آموزش یاثربخشخصوص 

  .ها در سطح متوسط بوده استتیفعال
  و پیشنهادهاه گیري نتیج
راین اساس د و بشتحقیق تأیید این هاي فرعی اصلی و فرضیه يذکر شد فرضیهتر پیشکه  رطوهمان

  :استنتایج حاصل به شرح زیر 
در شرکت نفت  یآموزش يتهایانجام فعال"بر یق، مبنین تحقیا یاصل يهیفرض دهندگانبراساس نظرات پاسخ •

شده را نسبتاً خوب  انجام يهاتیفعال دهندگانپاسخچرا که . دشوید مییتا  "الزم برخوردار است یخزر از اثربخش
 .اندکردهد یتأک ي آنبر تداوم و غنا تنهاده و کر یابیارز
د که شویآموزش، مشخص م یبا اثربخش هاآن يو رابطه یت شناختیجمع يهامولفه يل آماریبا توجه به تحل •

ن یا يآمار ينمونهو  دهندگانپاسخکه  یمعننیدب. ندارند ياآموزش رابطه یو اثربخش یت شناختیجمع يهامولفه
 یاثربخش هايمولفهدر  را یتفاوت بودند،متنوع  کار يسن و سابقه که از نظرزن  45مرد و  104پژوهش شامل
پاسخ آنان،  يهاتیمتناسب با نوع فعالدر شرکت نفت خزر زنان و مردان هاي حجم نمونه. نکردندآموزش مطرح 

 .اندآموزش ارائه کرده یعوامل اثربخشخصوص را در  یمتناسب
ت، مشارکت و یت و اعتبار، جامعینی، عيسازادهیت پیضرورت، تداوم، قابل يهامولفهمطلوب بودن  يهاهیفرض •

ت یها با اولومولفهن یهر کدام از ا اما .دشویبرگزار شده در شرکت نفت خزر اثبات م يهاآموزش یمالحظات اخالق
 .دگردن یمطرح م یت متفاوتیزان اهمیو م
هاي برنامهترین نمره و تداوم در یشضرورت فعالیتهاي آموزشی بدر شرکت نفت خزر  شدکه دیده چنان •

بیش از متوسط  ي ذکر شدههامولفه یتماماما با توجه به اینکه مقدار . است کردهنمره را کسب کمترین آموزشی 
  .استشرکت نفت خزر مطلوب هاي آموزشی اثربخشی فعالیت د کهکراطمینان اعالم  درصد 95توان با و می بود
هاي آموزشی متناسب با نیاز ریزي و فعالیتشامل برنامههاي آموزشی ضرورت تداوم فعالیت رب دهندگانپاسخ •

  .کید دارندأکارکنان و در اختیار گذاشتن ساز و کار و امکانات و بودجه و ساختار سازمانی مناسب ت
  :گرددهمچنین پیشنهادهاي زیر ارائه می

و  یابیارز يها دوره ي، اجرايزیرو برنامه ی، طراحیازسنجیشامل ن يا مرحله پنج يندیعنوان فرآهآموزش ب •
  .ویژه واقع شود مورد توجه یرصنعتیو غ یها و مراکز صنعتش در سازمانیپا
 يش مرکزت آموزیبا مسئول ، توسط کارشناسان متخصص و1وممدل دیکبا استفاده از  که یازسنجیند نیفرآ •

تغذیه شده و کارکنان براي ستم یدر س بوده و یآموزش يدر قالب استانداردها دشویم انجامران ینفت ا یشرکت مل
 یم آموزشیتقو ،کارکنان یآموزش یازسنجیند نیواحد آموزش براساس فرآهمچنین ضروري است . باشدقابل رویت 

  .دکناقدام  یآموزش يها دوره یابی، اجرا و ارزیه و نسبت به طراحیانه را تهیسال

                                                           
1 Dacum 
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ها و  ي، کارآموز)یکارگاه( ی، عمليبه صورت تئور یآموزش يها د روشیها با آموزش يتنوع ارائه يدر راستا •
ک انجام یو کنفرانس و الکترونیدی، ويرحضوری، غي، مجازيحضورهاي در قالب روش یبرون سازمان يها آموزش

  .شود
نفت و  یباالدست ،یتخصص -ی، فنیتیریه، مدی، پایعموم يها و شامل دورهبوده ر ید فراگیبا یآموزش يها دوره •

هر سمت و هر براساس درخواست مسئول مستقیم باشد که  1ستیط زی، بهداشت و محیمنیا يها دورهت ینهادر 
  . برگزار گرددمناسب  یدر تناسب زمانو انجام شده  یازسنجینیا طبق فرد 

ضرورت در آبهاي عمیق، عملیاتی در دریاي خزر و پیچیدگی تکنیکی و فنی حفاري  يشرایط ویژهاز سویی  •
ها _اهمیت استمرار آموزش سوي دیگراز . کنداجتناب ناپذیر میرا حضور نیروهاي عملیاتی روي سکوهاي حفاري 

باید در راستاي آموزش این  بنابراین .دن موارد آموزشی نیروهاي عملیاتی امري روشن و بدیهی استکرو به هنگام 
   .شود اندیشیچاره ،نیروها با توجه به شرایط جغرافیایی و وضعیت عملیات

و شامل  طراز بودههم يهاشرکتاز سایر  بسیار متفاوتشرکت نفت خزر در فراساحل  يت کاریماه •
رات شناورها، چاه یو تعم ی، غواصییایات دریدر سکوها، عمل يات حفاریمانند عمل یژه و پر چالشیو يها تخصص

 .ستست ایط زی، بهداشت و محیمنیکوپتر و ایهلرآب، فرودگاه، یز یو حفاظت فن یل چاه، بازرسیو تکم یمائیپ
  .ها نیز باید در دستور کار مستمر قرار گیردهاي تخصصی این نوع فعالیتآموزش

 يمانند استانداردها یالمللنیمؤسسات ب يو استانداردها يزیها مستند بر مم ن آموزشیا یمامضروري است ت •
  .باشد 29990و ایزو  10015، ایزو 9001، ایزو 14001ایزو 

  

                                                           
1 HSE 
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 منابع فارسي

 .اولصنعتي،چاپمديريتسازمانمحور،انتشاراتپروژهدرسازمانهايانسانيمنابعمديريت).۱۳۹۲.(مارتيناهيومنگانيوک ترنر،رادني ]۱[

چاپ و نشر ، تهران، يدمحمد اعرابيان و سيپارسائ يساختار، جلد دوم، ترجمه عل يسازمان و طراح يتئور). ۱۳۹۱. (چارد اليدفت، ر ]۲[
 .۱۰۶، ص يبازرگان

چاپ پنجم،  تهران، فرد، يو حسن دانائ يالوان يدمهديسترجمه  ، کاربردها،يساختار، طراح: سازمان يتئور ).۱۳۹۲.(يفن پينز، استيراب ]۳[
 .۴۹ص انتشارات صفار،

 .۴۴۴ت، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم،ص يريسازمان و مد يمبان).۱۳۹۳.(يان، عليرضائ ]۴[

 .۹۱ت و سازمان، جلد دوم، تهران، نشر نگاه دانش، ص يريمد يهاهينظر). ۱۳۹۲.(درضاين، سيدجواديس ]۵[

 ۳۴ص، انتشارات شركت سهامي انتشار تهران، ، آموزشي در سازمانها نيازسنجي). ۱۳۸۹.( زادهوجعفرترك،سيدمحمد زادگانعباس ]۶[
 .۹۲و

 سازمان  در يانسان رويين وريبهره). ۱۳۸۷. (فرد،مهرداد يينايم ]۷[

  )h p://blogfa.com5250500ت يق ساياز طر يدسترس(
خدمت  ضمن هايآموزش قيطر از کارکنان سازي توانمند ).۱۳۹۱.(يميسل يقربانعل ان ويديعبدالرسول جمش د ويناه نادري، ]۸[
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 .۳۵ ، ص۶۸۸شماره ). ۱۳۹۳.(هفته نامه مشعل ]۹[

 . ۹، ص ۴۰۶شماره ). ۱۳۹۲.(نامه دانش نفتهفته ]۱۰[

 .سوابق و مدارك موجود در كتابخانه شركت نفت خزر ]۱۱[
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Component Study of Effectiveness of Personnel Training  

(Case Study: KEPCO) 
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Abstract 

This study aimed to identify the factors and evaluating the training effectiveness of personnel in Khazar Exploration 
Company (KEPCO) which is taken as case study. Statistical society of this survey includes all KEPCO’s personnel 
particularly the experts that associated more with exploration, development and production activities of hydrocarbon 
resources in Caspian’s deepwater. The study sample is consisted of 252 individuals.  
According to the type of research, Simple Random Sampling method was used in this study and Data was collected 
by questionnaire. Questionnaire of this survey was taken from Literature Research and to prove the validity of the 
study using both the expert’s comments and content validity. Cronbach alpha and SPSS methods were used to test its 
reliability. 149 questionnaires were analyzed. 
The research type is Developmental-Applied and using Descriptive-Survey to collect the data information. Data 
analysis shows that the effectiveness of training courses held in KEPCO is relatively acceptable and there is a 
significant relationship between training effectiveness and factors of training effectiveness including necessity of 
training, implementation of training courses, continuity of training courses, objectivity and credibility of training 
courses, comprehensiveness, participation of managers and personnel in process of training courses and finally 
ethical considerations. However there is not any significant relation between demographic indicators (variables) and 
training effectiveness in KEPCO.  
 
Key words: training, effectiveness, training activities, necessity, continuity, objectivity and credibility, Generality 
implementation, Cooperation, ethical consideration. 
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