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بررسی مؤلفه هاي اثربخشي آموزش كاركنان؛
مطالعه ی موردي شركت نفت خزر

این پژوهش با هدف ش��ناخت عوامل و س��نجش اثربخش��ي آموزش کارکنان طی مطالعه   ای موردي در شرکت نفت خزر انجام شده است. 
جامعه ی آماري تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در این شرکت است؛ به ویژه کارکنان مرتبط با فعالیت هاي اکتشاف، توسعه و تولید منابع 
هیدروکربني آبهاي عمیق دریاي خزر که 252 نفر هس��تند. با توجه به نوع تحقیق، روش نمونه گیري تصادفي س��اده انتخاب ش��ده و داده هاي 
پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوري گردیده است. پرسش نامه ی این پژوهش برگرفته از ادبیات پژوهش است که براي اثبات روائي آن 
 SPSS عالوه بر نظر خبرگان، از روش اعتبار محتوا نیز اس��تفاده ش��ده است. همچنین براي اثبات پایائي آن از روش آلفاي کرونباخ و نرم افزار
اس��تفاده شده و تعداد 149 پرس��ش نامه تجزیه و تحلیل گردیده است. نوع پژوهش توسعه اي-کاربردي و از نظر شیوه ی گردآوري اطالعات، 

توصیفي-پیمایشي است.
تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش بیانگر آن اس��ت که فعالیت هاي آموزش��ي برگزار شده در ش��رکت نفت خزر اثربخشي نسبتاً خوبي دارد 
و مؤلفه هاي اثربخش��ي آموزش ش��امل ضرورت آموزش، قابلیت پیاده سازي موارد آموزش داده ش��ده در سازمان، تداوم دوره هاي آموزشي، 
عینیت و اعتبار آموزش، جامعیت، مشارکت مدیران و کارکنان در فرآیند آموزش و مالحظات اخالقي، نسبتاً مطلوب هستند. اما بین مؤلفه هاي 

جمعیت شناختي و اثربخشي آموزش در شرکت نفت خزر ارتباط معناداری وجود ندارد.

علي اصولي1 شركت نفت خزرماريا جوانبخت*  دانشگاه آزاد اسالمی

(M.Javanbakht@kepco.ir) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه

جوامع بش��ري با س��رعتي ش��گفت انگیز 
در ح��ال توس��عه، تغییر و تحول هس��تند که 
این تح��والت جنبه ه��اي مختل��ف زندگي 
را در برمي گی��رد. با پیش��رفت علوم و فنون، 
دانش ه��اي جدی��دي مطرح مي ش��وند که 
نیازه��اي جدیدي را ب��راي انس��ان ها ایجاد 

مي کنند. در جه��ان پرتالطم امروزي نیروي 
انس��اني مهم تری��ن عنصر تلقی می ش��ود. از 
ای��ن رو مؤلفه هاي روند توس��عه ی اقتصادي 
و اجتماعي یک کش��ور را منابع انس��اني آن 
تعیین مي کند. بدون شک در بین سرمایه هاي 
موجود، در تمام س��طوح جامعه از جمله در 
س��ازمان ها، نیروي انس��اني از ارزشمندترین 

منابع و دارایي ها محسوب مي شود. به طوري 
که یک سازمان مي تواند تنها از طریق اتکا به 
منابع انساني و توسعه ی آن در محیط رقابتي 
دنی��اي پیچیده و پویاي امروز، دوام آورده و 
خ��ود را با تغییر و تحوالت ش��گرف و آني 

روز، همگام و همسو سازد.
از آنجا که در حقیقت منابع انس��اني، منبع 
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اس��تراتژیک و سرمایه ی س��ازمان محسوب 
مي شود تجهیز و آماده سازي آن براي مواجهه 
با تغییرات از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
تمام��ی س��ازمان ها باید به فراخور فلس��فه ی 
وج��ودي و اه��داف و مأموریت های خود، 
بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به آموزش 

و پرورش در ابعاد مختلف اختصاص دهند.
به دلیل اینکه دست یابي به اهداف سازمان، 
ب��ه توانایي کارکنان در انجام وظایف محوله 
و انطب��اق ب��ا محی��ط بس��تگي دارد، اجراي 
برنامه های آموزش و بهس��ازي نیروي انساني 
س��بب مي ش��ود تا اف��راد بتوانند متناس��ب با 
تغییرات سازمان و محیط به فعالیت هاي مؤثر 
خود ادام��ه داده و بر کارآیي خود بیافزایند. 
بنابراین آموزش و بهس��ازي، کوشش مداوم 
و برنامه ریزي ش��ده همراه با مدیریت، براي 
بهبود سطوح شایستگي کارکنان و عملکرد 
س��ازماني ض��روری اس��ت. در ای��ن مس��یر 
به عن��وان عامل��ي مطمئن  آموزش هم��واره 
در جه��ت بهبود عملکرد و حل مش��کالت 
مدیریت مدنظر ق��رار مي گیرد و عدم توجه 

به آن در هر سازمان مشکل ساز خواهد بود.

1- ضرورت تحقيق
روند ش��تابان تحوالت جهان��ي به ویژه در 
عرصه ی اقتصادي، نیاز کش��ورهاي صاحب 
س��رمایه و فن آوری را به منابع هیدروکربني 
دوچندان کرده است؛ به گونه اي که آژانس 
بین المللي انرژي آمریکا (EIA)2 به عنوان افق 
انرژي جهان نیاز روزان��ه به منابع نفتي را در 
سال 2020 بیش از 100 میلیون بشکه در روز 
تخمین مي زند. جهت برآورده کردن این نیاز 
اقدامات متنوع��ي در جهت افزایش ضریب 
برداش��ت میادین و حداقل س��ازي ضایعات 
عملی��ات برداش��ت و همچنین اکتش��اف در 
حوزه هاي جدید به وی��ژه آبهاي عمیق مورد 

توج��ه قرار گرفته اس��ت. البته اکتش��افات و 
توس��عه و تولید منابع هیدروکربني در آبهاي 
عمی��ق ب��ه ف��ن آوري، ن��وآوري و هزینه ی 
زی��اد نی��از دارد. ام��ا جهت پاس��خگویي به 
درخواس��ت کنندگان، این مقوله مورد توجه 
بوده و در دس��تور کار 30 س��ال گذش��ته ی 

شرکت هاي عظیم نفتي قرار گرفته است.
آموزش کارکنان به فراخور اهداف سازمان 
بار مراتبي وی��ژه اي دارد. بنابراین از آنجا که 
س��رمایه ی تعداد زیادي از کش��ورها از طریق 
کشف، استخراج و فروش منابع هیدروکربني 
تأمین می ش��ود و در واقع حیات و ممات این 
کش��ورهاي تک محصول��ي به نف��ت و گاز 
بس��تگي دارد. ش��رکت هاي نفت��ي مطالعات 
بزرگ و شگرفي در زمینه ی دستیابي به منابع 
هیدروکربني انجام داده اند که نتایج مطالعات، 
تحقیق��ات و عملیات آنان گویاي باز ش��دن 
دریچه هاي جدیدي از منابع مذکور است. از 
سوي دیگر صرف نظر از اثرات مفید تحقیقات، 
بخش هاي عملیاتي و اجرایي توس��عه و تولید 
این منابع و ثروت هاي عظیم با مشکالت جدي 
 روبرو است و با وجود ابزارها و فن آوري هاي 
 جدی��د هزینه ه��ای عملی��ات فرات��ر از ح��د 

انتظار است.
با توجه به اهمیت آموزش و نقش بي بدیل 
آن جه��ت اس��تفاده از منابع خ��دادادي در 
آبه��اي عمیق، توجه بیش��تر، حضور دائمي، 
اس��تمرار، تن��وع و کیفي ک��ردن آموزش ها 
امري بدیهي به نظر مي رس��د. به طور خالصه 
آموزش به کارگیري عل��وم و فن آوري هاي 
مرتب��ط ب��ا تولید، توس��عه و اکتش��اف منابع 
هیدروکربن��ي در آبه��اي عمیق بس��یار مهم 

تلقي مي شود.
آنچه ضرورت ای��ن تحقیق را مورد توجه 
ق��رار مي ده��د، کاهش هزینه ه��اي زماني و 
انج��ام فعالیت ه��ا در زمان کمت��ر، از طریق 

توجه به اثربخش��ي آموزش��ي است. به همین 
دلیل اثربخش��ي و بهره وري بیش��تر آموزش 
در عملیات هاي اکتش��اف، توس��عه و تولید 
در آبهاي عمیق ضروري است و ارائه ي این 
آموزش ها در زمان مناس��ب، س��بب کاهش 
هزینه ه��ا، افزایش بازده، س��ودآوري الزم و 

کاهش آسیب هاي احتمالي مي شود.

2- تعريف مسأله و فرضيه های تحقيق
در دنیاي پویاي امروزي اغلب س��ازمان ها 
جه��ت ارتق��اء کارکن��ان خ��ود، دوره هاي 
آموزشي متعددي برگزار مي کنند که اجراي 
ه��ر دوره متضمن س��رمایه گذاري هنگفت و 
صرف زمان خدمتي نیروي انساني فعال است. 
از این رو نوع دوره ها و سیس��تم هاي آموزشي 
و مدل آموزش با هدف دس��تیابي به بازدهي 
آنها براي مدیران بس��یار حائز اهمیت اس��ت؛ 
به طوري که معموالً با طرح چنین پرسش هایي 
مواجه مي ش��ویم: سهم آموزش در افزایش یا 
بهبود محص��والت یا خدمات تولید ش��ده ی 
س��ازمان چقدر اس��ت؟ دوره هاي آموزش��ي 
برگزار ش��ده چقدر در تحقق اهداف کمک 
کرده اس��ت؟ تبیین کدام مدل آموزشی مسیر 

ما را در نیل به اهداف هموار می کند؟
س��ؤاالت باال اهمیت موضوع مهمی به نام 
اثربخشی آموزش کارکنان را به ذهن متبادر 
می کند که مس��أله و فرض ه��ای این تحقیق 

حول همین موضوع تبیین شده است.
در پژوهش حاضر با ای��ن رویکرد تالش 
شده با تعیین اثربخشي آموزش هاي مرتبط با 
آبهاي عمیق به وی��ژه آموزش هاي مربوط به 
حوزه ی اکتشاف، توسعه و تولید، روش هاي 
ارتقاء، توس��عه و اثربخشي آموزش مشخص 

شده و به مدیریت هاي مربوطه اعالم گردد.
بر این اس��اس فرضیه ی اصلي این تحقیق 

عبارت است از:
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ش��ده  برگ��زار  آموزش��ي  فعالیت ه��اي 
در ش��رکت نف��ت خ��زر از اثربخش��ي الزم 

برخوردار است.
در همین راستا فرضیه هاي فرعي نیز شامل 

موارد زیر خواهد بود:
 آموزش هاي برگزار شده در شرکت نفت 

خزر در مؤلفه ی ضرورت، مطلوب است.
 آموزش هاي برگزار ش��ده در ش��رکت 

نفت خزر در مؤلفه ی تداوم، مطلوب است.
 آموزش هاي برگزار ش��ده در ش��رکت 
نف��ت خ��زر در مؤلفه ی جامعی��ت، مطلوب 

است.
 آموزش هاي برگزار ش��ده در ش��رکت 
نفت خ��زر در مؤلفه ی مش��ارکت مدیران و 

کارکنان، مطلوب است.
 آموزش هاي برگزار ش��ده در ش��رکت 

نفت خزر در مؤلفه ی اعتبار، مطلوب است.
 آموزش هاي برگزار ش��ده در ش��رکت 
نفت خ��زر در مؤلفه ی قابلیت پیاده س��ازي، 

مطلوب است.
 آموزش هاي برگزار ش��ده در ش��رکت 
نفت خ��زر در مؤلفه ی مالحظ��ات اخالقي، 

مطلوب است.
و  جمعیت ش��ناختي  مؤلفه ه��اي  بی��ن   

اثربخشي آموزش رابطه اي وجود ندارد.

3- متغيرهاي تحقيق
در تحقی��ق حاض��ر متغیر وابس��ته عوامل 
مس��تقل  متغی��ر  و  آم��وزش  اثربخش��ي 
آموزش ه��اي برگ��زار ش��ده و مرتب��ط ب��ه 
فعالیت هاي اکتش��اف، توس��عه و تولید منابع 

هیدروکربني در آبهاي عمیق است.

4- مؤلفه هاي هفت گانه ی اثربخشی آموزش
مؤلفه ه��ای هفت گان��ه اثربخش��ی زیر از 
آموزش مدل اچ.اس.بوال اقتباس شده است:

 ضرورت آم�وزش: در باور مدیریت هاي 
س��ازمان ها و نهاده��اي مختل��ف، بای��د ب��ه 
اهمی��ت و ضرورت آم��وزش با ش��رایط و 
مکانیزم هاي مختلف توجه ش��ده و ضرورت 
را ناش��ي از اولویت ده��ي دائم��ي تفکرات 
تصمیم گیرن��دگان دانس��ت؛ به گون��ه اي که 
آموزش در هر شرایطي مطلوب، مفید فایده 
و مهم ترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل جهت 

بهبود امور سازمان تلقي شود.
از  اس��ت  عب��ارت  آم�وزش:  قابلي�ت   
ظرفیت سازي، توانمندسازي و توانایي انجام 
آموزش به گونه اي ک��ه رضایت فراگیران را 
در تمام��ي زمینه هاي هزینه، زمان و کس��ب 

مهارت هاي الزم فراهم نماید.
 تداوم آموزش: به معناي استمرار اقدامات 
آموزش��ي، زمان ب��ر ب��ودن آن و اثربخش��ي 
در زمان مناس��ب اس��ت تا با انعطاف پذیري 
اجتماع��ي،  تغیی��ر و تح��والت  به م��وازات 
اقتصادي، دانش و فن آوری و س��اختاري، به 
تأمین نیازمندي هاي اثربخشي آموزش توجه 

شود.
اعتبارس��نجي  اعتب�ار:  و  عيني�ت   
شناخته ش��ده ترین الگوي ارزیابي و اثربخشي 
و مبن��اي مؤثري براي س��نجش می��زان توجه 
مراکز آموزش به رعایت استانداردهاي الزم 

و شفاف سازي امور است.
 جامعي�ت آم�وزش: این اصل ب��ا درنظر 
گرفتن جزئیات مؤلفه هاي دخیل در سازمان 
یادگیرنده، ب��ر برنامه ریزي آموزش با لحاظ 
ش��رایط زمان و مکان و توسعه کّمي و کیفي 

تأکید دارد.
 مش�اركت كاركنان: ش��امل سهیم ش��دن 
تمامی کارکنان در ارائه و کس��ب اطالعات 
و دانش از طرق کانال هاي ارتباطي مختلف، 
مشورت با کارکنان، تصمیم گیري مشارکتي 

و ... است.

 مالحظ�ات اخالق�ي: ش��امل تعه��د ب��ه 
صالحیت حرفه اي، ایجاد اعتماد و اطمینان از 
مسئولیت پذیري حرفه اي علمي و آموزشي، 
احترام به حقوق افراد، کرامت انساني و نبوغ 
باورها و عقاید، مس��ئولیت پذیري اجتماعي، 
عدم س��اخت و تحری��ف اطالعات، اجتناب 
از تبعیض و آسیب رساندن روحي و رواني، 
و  محرمانگ��ي  و  رازداري  اس��تثمار،  ع��دم 

رضایت آگاهانه است.

5- روش انجام تحقيق
با توجه به موضوع تحقیق )بررسی مؤلفه هاي 
اثربخش��ي آموزشي کارکنان در شرکت نفت 
خزر( روش پژوهش از نوع توصیفي-پیمایشي 
است. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف، 
کاربردي است. اثربخش��ي آموزشي از طریق 
گردآوري اطالعات )پرس��ش نامه و مطالعات 
کتابخانه اي( ارزیابي مي شود. روش تحقیق در 
این پژوهش علمي-مقایس��ه اي است و جهت 
جمع آوري اطالعات از پرس��ش نامه اس��تفاده 

شده است.

6- جامع�ه ی آم�اري و حجم نمون�ه ی مورد 
تحقيق

جامعه ی آماري این تحقیق ش��امل تمامی 
کارکنان شرکت نفت خزر به تعداد 252 نفر 
)199 مرد و 53 زن( است. به دلیل محدودیت 
زمان��ي، نمونه گیري به ش��کل تصادفي انجام 
ش��د. ب��راي تعیین حج��م نمون��ه از جدول 

نمونه گیري مورگان استفاده گردید.
در تحقی��ق حاضر جه��ت نمونه گیري از 
جامعه ی آماري، روش نمونه گیري تصادفي 
ساده اس��تفاده ش��د که در آن به هر یک از 
افراد جامعه احتمال مس��اوي اختصاص داده 
مي ش��ود تا در نمونه انتخاب ش��وند. در این 
تحقیق با اس��تفاده از ج��دول مورگان حجم 
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نمونه 149 نفر تعیین شده است .

7- روش گردآوري داده ها
همان گون��ه ک��ه پیش تر ذکر ش��د در این 
پژوه��ش جهت جم��ع آوري اطالع��ات از 
پرسش نامه اس��تفاده شده اس��ت. بدین گونه 
که متناس��ب ب��ا اهداف، س��ؤاالت و به ویژه 
فرضیه ه��اي اع��الم ش��ده، 35 س��ؤال ک��ه 
مؤلفه ه��اي هفت گان��ه و مؤلفه ه��اي ی��ک 
برنام��ه ی آموزش��ي را از ابتدا ت��ا انتها مورد 
پرس��ش و نظرس��نجي ق��رار مي ده��د طرح 
شد. این پرس��ش نامه پس از آزمایش توسط 
خبرگان و اساتید دانشگاهي و تأیید و تطابق 
آن با اس��تانداردهاي موردنظر بین جامعه ای 
آم��اري مدنظ��ر )کارکن��ان ش��رکت نفت 
خ��زر به ویژه نیروهاي مرتب��ط با فعالیت هاي 
اکتشاف، توس��عه و تولید منابع هیدروکربني 

آبهاي عمیق( توزیع شد.

8- تجزيه و تحليل داده ها
هر یک از مؤلفه هاي اثربخشي آموزش هاي 
 C1 کارکن��ان ش��رکت نفت خزر، به ش��کل
C2 )قابلیت آموزش(،  )ضرورت آموزش(، 
C3 )تداوم آموزش(، C4 )عینیت و اعتبار(، 

C5 )جامعی��ت آم��وزش(، C6 )مش��ارکت 

اخالق��ي(  )مالحظ��ات   C7 و  کارکن��ان( 
امتیازگ��ذاری ش��د و براي تجزی��ه و تحلیل 
 t از آزمون SPSS آنها به کم��ک نرم اف��زار
تک نمونه اي استفاده گردید. همچنین جهت 
بررس��ي اثر هر مؤلفه بر اثربخشي آموزش از 
روش تحلیل سلسله مراتبي فازي استفاده شد.

9- وضعيت جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
69/8 درص��د از جمعیت م��ورد مطالعه را 
م��ردان و 30/2 درص��د آن را زنان تش��کیل 
داده اند. در نمونه ی جمع آوري شده فردي با 

تحصیالت دیپلم و زیردیپلم مشاهده نشده و 
تحصیالت اکثریت پاسخ دهندگان در سطح 

کارشناسي بوده است.
از آنجا که س��ّن و سابقه ی پاسخ دهندگان 
به صورت متغیری نس��بي اندازه گیري ش��ده، 
ب��راي تحلی��ل نمونه ی م��ورد مطالعه به جاي 
فراوان��ي و درص��د آن، از مؤلفه های��ي نظیر 
میانگی��ن، میان��ه، م��د و انحراف اس��تاندارد 
اس��تفاده ش��ده ک��ه اطالع��ات جامع تري از 
جمعیت م��ورد مطالعه ارائه مي دهد. میانگین 
سّن پاسخ دهندگان 42/25 سال )جوان ترین 
26 سال و مسنّ ترین 62 سال( بوده و میانگین 
 16/45 پاس��خ دهندگان  کاري  س��ابقه ی 
س��ال )کم سابقه ترین 2 س��ال و پرسابقه ترین 
37 س��ال( ب��وده اس��ت. در ای��ن پژوه��ش 
پاس��خ دهندگان از نظر پس��ت س��ازماني به 
دو گروه مدی��ر )8/72 درص��د( و غیرمدیر 

)91/28 درصد( تقسیم شده اند.
همچنان ک��ه از جامعه ی آماري مش��خص 
اس��ت نوع فعالیت ش��رکت نفت خزر، تنوع 
موضوع��ات عملیات��ي و مأموریت هاي این 
ش��رکت بیانگر آن اس��ت که تمامي افراد از 
لحاظ جنس��یت، س��طح تحصیالت، سوابق 
و با پست هاي س��ازماني مختلف در راستاي 
پیشبرد اهداف شرکت مش��غول کار هستند. 
ام��ا در صحنه ی عملی��ات )به ویژه در دریاي 
خزر و روي دکل هاي حفاري( تنها مردان با 
سطح تحصیالت متوسط شاغل هستند. مابقي 
کارکنان ش��امل مدیران و کارشناسان خبره 
نیز در ستاد ش��رکت به فعالیت هاي راهبري، 
هدای��ت و برنامه ری��زي ام��ور مي پردازن��د. 
نکته ی حائز اهمیت کارآیي بیش��تر کارکنان 
مجرب و مسّن با توجه به تجربیات آنهاست.

10- تحليل استنباطي پرسش نامه ها
اینک��ه ی��ک دوره آموزش��ي در  ب��راي 

س��ازماني مؤثر واقع ش��ود بای��د مؤلفه هایي 
)ویژگي هایي( داش��ته باشد که ممکن است 
اهمیت ای��ن ویژگي ها ب��ا یکدیگر متفاوت 
باش��د. جه��ت بررس��ي اهمی��ت )وزن( هر 
مؤلف��ه در اثربخش��ي یک دوره آموزش��ي، 
پرسش نامه اي طراحي گردید و از مدیران و 
کارکنان حوزه ی آموزش شرکت نفت خزر 
خواسته ش��ده که اهمیت هر مؤلفه را نسبت 
به سایر مؤلفه ها به صورت زوجي )دو به دو( 
ارزیابي و مقایس��ه کنن��د. مؤلفه هاي مدنظر 

به شرح زیر هستند:
 احس��اس نی��از ب��ه آم��وزش )ضرورت 

آموزش(
 قابلیت پیاده س��ازي موارد آموزش داده 

شده در سازمان
 تداوم دوره هاي آموزشي

 عینیت و اعتبار آموزش
 جامعیت دوره هاي آموزشي

 مش��ارکت مدیران و کارکنان در فرآیند 
آموزش

 رعایت مالحظات اخالقي آموزشي

جهت محاس��به ی وزن مؤلفه ه��ا، میانگین 
هندس��ي نظ��رات به عن��وان ماتری��س نهایي 
اس��تفاده ش��ده است. س��پس با اس��تفاده از 
محاسبات روش AHP فازي، وزن هر مؤلفه 
اس��تخراج و برتري آن نس��بت به هر یک از 
مؤلفه ه��اي دیگر محاس��به ش��د. جدول-1 
به ترتیب، اولویت و مق��دار برتري هر مؤلفه 
نس��بت به س��ایر مؤلفه ها و وزن هر مؤلفه را 

نشان مي دهد.
همان طور که در این جدول مشخص شده 
ضرورت آموزش به هم��راه تداوم دوره های 
آموزش��ی ب��ا وزن بیش��تر، نس��بت به س��ایر 
مؤلفه ها اهمی��ت و اولویت بیش��تری دارند. 
سایر مؤلفه ها به ترتیب؛ جامعیت، مشارکت، 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

1   اطالعات كلي مزیت هر مؤلفه نسبت به سایر مؤلفه ها به ترتیب اولویت

0.247W11v(s1>s2…s7)

0.247W31v(s3>s1…s7)

0.206W50.832v(s5>s1…s7)

0.128W60.516v(s6>s1…s7)

0.114W40.461v(s4>s1...s7)

0.046W20.185v(s2>s1…s7)

0.013W70.051v(s7>s1…s6)

رعای��ت  و  پیاده س��ازی  قابلی��ت  عینی��ت، 
مالحظات اخالقی آموزشی هستند.

11- بررسي وضعيت شركت نفت خزر در هر 
مؤلفه

جه��ت بررس��ي اثربخش��ی آم��وزش در 
شرکت نفت خزر، ابتدا عملکرد این شرکت 
در هر مؤلفه به طور جداگانه بررسي گردید. 
س��پس میزان اثربخش��ي آموزش بررس��ي و 

تحت آزمون قرار گرفت.

11-1- بررسي شرط نرمال بودن داده ها
H0: داده ه��اي م��ورد بررس��ي توزیع نرمال 

دارند.
H1: داده ه��اي م��ورد بررس��ي توزیع نرمال 

ندارند.
از آنج��ا ک��ه الزم��ه ی آزم��ون t، نرمال 
ب��ودن داده هاس��ت ب��ا اس��تفاده از آزم��ون 
ب��ودن  نرم��ال  کولموگروف-اس��میرنوف 
داده ها بررس��ي ش��د که بر اس��اس خروجي 
نرم افزار SPSS، مق��دار sig در همه ی ابعاد 
از 0/05 بیش��تر است. بنابراین نمي توان با 95 
درصد اطمینان ف��رض نرمال بودن داده ها را 
رد ک��رد. به عبارتي فرض نرمال بودن داده ها 
را با 95 درص��د اطمینان مي پذیریم و تمامي 
آزمون ه��اي پارامتریک در مورد این داده ها 

قابل استفاده هستند.

11-2- بررسي اثربخشي آموزش در هر يک 
از مؤلفه هاي مدنظر

در ای��ن بخش با توجه به داده هاي تحقیق، 
اثربخشي آموزشی هر مؤلفه بررسي مي شود.
همان گونه که در جدول-2 دیده مي شود 
در ش��رکت نفت خ��زر مؤلف��ه ی ضرورت 
ب��ا امتی��از 3/8679 باالترین نم��ره را به خود 
مش��ارکت،  مؤلفه ه��اي  و  داده  اختص��اص 

اعتبار، جامعیت، مالحظات اخالقي، قابلیت 
پیاده سازي و تداوم به ترتیب نمره هاي بعدي 

را کسب کرده اند.
براي بررس��ي اینکه آیا امتیاز کسب شده 
در هر مؤلفه بیش از متوس��ط ب��وده یا خیر، 
از آزمون t اس��تفاده ش��ده اس��ت. بر اساس 
نتایج حاصل مق��دار sig آزمون براي تمامي 
مؤلفه ه��ا کمت��ر از 0/05 بوده و ح��د باال و 
پایی��ن فاصله ی اطمینان هر دو مثبت اس��ت. 
بنابراین ب��ا 95 درصد اطمینان مي توان گفت 
که عملکرد ش��رکت نفت خ��زر در زمینه ی 

آموزش بیشتر از test value=3 بوده است.

12- بررس�ي اثربخش�ي آموزش در ش�ركت 
نفت خزر

H0: دوره ه��اي آموزش��ي برگزار ش��ده در 

ش��رکت نفت خزر از اثربخشي نسبتاً خوبي 
برخوردار است.

H1: دوره ه��اي آموزش��ي برگزار ش��ده در 

ش��رکت نفت خزر از اثربخشي نسبتاً خوبي 
برخوردار نیست.

براي پ��ي بردن ب��ه چگونگی اثربخش��ي 
آموزش در ش��رکت نفت خ��زر، ابتدا امتیاز 
وزن دار این شرکت که از جمع حاصل ضرب 
وزن مؤلفه ها در امتیاز شرکت در آن مؤلفه ها 
به دست مي آید محاسبه و سپس با استفاده از 
آزمون t تک نمونه اي، ای��ن میانگین با عدد 
3 )مربوط به امتیاز متوسط( مقایسه می شود.

 فرض صفر: میانگین اثربخشي در شرکت 
نفت خزر متوسط یا کمتر از متوسط است.

اثربخش��ي در   ف�رض مقاب�ل: میانگی��ن 
شرکت نفت خزر بیشتر از متوسط است.

براس��اس نتای��ج حاصل با توج��ه به اینکه 
sig آزمون 0/00 اس��ت فرض صفر رد شده 

و فرض مقابل پذیرفته مي ش��ود. مثبت بودن 
حد باال و پایین فاصله ی اطمینان هر دو عدد، 

2   بررسی اثربخشی هر مؤلفه

NMeanStd. DeviationStd. Deviationمؤلفه

1493/86790/114420/72367ضرورت
1493/895050/141520/89505تداوم

1493/767560/120410/76156جامعیت
1493/691740/110770/69174مشاركت

1493/733550/115990/73355اعتبار
1493/827650/132530/82765قابلیت پیاده سازي

1493/618830/097850/61883مالحظات اخالقي
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نشان دهنده ی آن است که با 95 درصد اطمینان 
مي ت��وان گفت میانگی��ن واقعي اثربخش��ي 
آموزش در جامعه ی م��ورد مطالعه از مقدار 

test value یعني3 )متوسط( بیشتر است.

مق��دار ب��ا  ب��ار دیگ��ر همی��ن آزم��ون 
test value=4 انجام ش��د. حد ب��اال و پایین 

فاصل��ه ي اطمین��ان ه��ر دو منف��ي ب��ود که 
نش��ان دهنده ي آن اس��ت که ب��ا 95 درصد 
اطمین��ان مي ت��وان گف��ت میانگی��ن واقعي 
اثربخش��ي آموزش در این جامع��ه از مقدار 
test value یعن��ي 4 کمت��ر اس��ت. بنابراین 

میانگین واقعي اثربخش��ي در ش��رکت نفت 
خزر بین 3 تا 4 است.

13- بررس�ي تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي 
بر اثربخشي

در این قس��مت این س��ؤال که آیا نظرات 
اف��رادی ب��ا ویژگي ه��اي جمعیت ش��ناختي 
متف��اوت، در م��ورد اثربخش��ي آموزش در 
ش��رکت نفت خ��زر ب��ا یکدیگ��ر اختالف 

معنا داري دارد یا خیر بررسي خواهد شد.

13-1- جنسيت و اثربخشي
این  نخس��تین ویژگ��ي جمعیت ش��ناختي 
پژوهش جنس��یت پاسخ دهندگان بوده و این 
مس��أله که آیا زنان و مردان پاس��خ دهنده در 
مورد اینکه دوره هاي آموزشي شرکت نفت 
خزر اثربخش بوده یا نه هم عقیده هس��تند یا 

خیر؟
H0 : بی��ن نظ��ر زن��ان و م��ردان در مورد 

اثربخش��ي آم��وزش در ش��رکت نفت خزر 
اختالف معنا داري وجود ندارد.

H1 : بی��ن نظ��ر زن��ان و م��ردان در مورد 

اثربخش��ي آم��وزش در ش��رکت نفت خزر 
اختالف معنا داري وجود  دارد.

بر اس��اس نتایج حاصل مقدار sig بیشتر از 

0/05 اس��ت و بنابراین نمي توان فرض صفر 
را رد ک��رد. این بیانگ��ر عدم وجود اختالف 
معن��ا داری بی��ن نظ��ر اف��راد پاس��خ دهنده و 

جنسیت آنهاست.

13-2- سطح تحصيالت و اثربخشي
در این قس��مت این س��ؤال که آیا نظرات 
افراد پاسخ دهنده با سطح تحصیالت مختلف 
در مورد اثربخش بودن ی��ا نبودن دوره هاي 
آموزش��ي در شرکت نفت خزر باهم یکسان 

است یا مختلف، بررسی می شود.
H0: بین نظر افراد ب��ا تحصیالت متفاوت 

در مورد اثربخش��ي آموزش در شرکت نفت 
خزر اختالف معنا داري وجود ندارد.

H1: بین نظر افراد ب��ا تحصیالت متفاوت 

در مورد اثربخش��ي آموزش در شرکت نفت 
خزر اختالف معنا داري وجود دارد.

مقدار sig بیش��تر از 0/05 است و بنابراین 
نمي ت��وان ف��رض صف��ر را رد ک��رد. ای��ن 
بیانگر عدم وجود اختالف��ی معنا دار بین نظر 
پاسخ دهندگان و سطح تحصیالت آنهاست.

13-3- ارتباط سّن و سابقه با اثربخشي
در ای��ن قس��مت این س��ؤال که آی��ا بین 
نظرات افراد با س��ّن و س��ابقه ی متفاوت در 
م��ورد اثربخش��ي آموزش در ش��رکت نفت 
خ��زر اختالف معنا داري وج��ود دارد یا خیر 

بررسی می شود.
از آنجا که سّن و سابقه به صورت متغیري 
نس��بي سنجش ش��ده اند براي سنجش وجود 
یا عدم وجود رابط��ه بین این متغیرها و متغیر 
اثربخشي، از رگرسیون استفاده شده است. با 
توجه به نتایج جدول مقدار sig، هم در متغیر 
سّن و هم در متغیر سابقه بیشتر از 0/05 است. 
این امر نش��ان دهنده ی آن است که هیچ یک 
از متغیره��اي س��ّن و س��ابقه روي نظر افراد 

پاسخ دهنده تأثیري نداشته است.
همان طور که مش��اهده می ش��ود هیچ یک 
از متغیرهاي جمعیت ش��ناختي مورد بررسي، 
تأثیري بر نظرات افراد در خصوص اثربخشي 
آموزش هاي انجام شده در شرکت نفت خزر 
نداش��ته و همگی معتقد بودند که اثربخش��ي 

این فعالیت ها در سطح متوسط بوده است.

نتيجه گيري و پيشنهادها
همان ط��ور که پیش تر ذکر ش��د فرضیه ی 
اصلی و فرضیه های فرع��ی این تحقیق تأیید 
ش��د و بر این اساس نتایج حاصل به شرح زیر 

است:
 بر اساس نظرات پاسخ دهندگان فرضیه ی 
اصلي این تحقیق، مبني بر "انجام فعالیت هاي 
آموزشي در ش��رکت نفت خزر از اثربخشي 
الزم برخوردار است"  تأیید مي شود. چراکه 
پاس��خ دهندگان فعالیت ه��اي انجام ش��ده را 
نس��بتاً خوب ارزیابي کرده و تنها بر تداوم و 

غنای آن تأکید کرده اند.
 ب��ا توجه ب��ه تحلی��ل آم��اري مؤلفه هاي 
جمعیت ش��ناختي و رابطه ي آنها  با اثربخش��ي 
آموزش، مش��خص مي ش��ود ک��ه مؤلفه هاي 
جمعیت شناختي و اثربخشي آموزش رابطه اي 
ندارند. بدین معني که پاسخ دهندگان و نمونه ی 
آماري این پژوهش ش��امل 104 مرد و 45 زن 
که از نظر س��ّن و س��ابقه ی کار متنوع بودند، 
تفاوت��ي را در مؤلفه هاي اثربخش��ي آموزش 
مطرح نکردن��د. حجم نمونه های زنان و مردان 
در شرکت نفت خزر متناسب با نوع فعالیت هاي 
آنان، پاسخ هاي متناسبي را در خصوص عوامل 

اثربخشي آموزش ارائه کرده اند.
 فرضیه ه��اي مطل��وب ب��ودن مؤلفه هاي 
ضرورت، تداوم، قابلیت پیاده سازي، عینیت 
و اعتب��ار، جامعیت، مش��ارکت و مالحظات 
اخالقي آموزش هاي برگزار شده در شرکت 
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نفت خزر اثبات مي شود. اما هر کدام از این 
مؤلفه ها با اولویت و می��زان اهمیت متفاوتی 

مطرح مي گردند.
 چنان که دیده ش��د در شرکت نفت خزر 
ضرورت فعالیت هاي آموزشي بیشترین نمره 
و ت��داوم در برنامه ه��اي آموزش��ي کمترین 
نمره را کس��ب کرده اس��ت. اما ب��ا توجه به 
اینک��ه مقدار تمام��ی مؤلفه هاي ذکر ش��ده 
بیش از متوس��ط بود و مي توان با 95 درصد 
اطمینان اعالم کرد که اثربخشی فعالیت های 

آموزشی شرکت نفت خزر مطلوب است.
 پاس��خ دهندگان ب��ر ض��رورت ت��داوم 
فعالیت هاي آموزش��ي ش��امل برنامه ریزي و 
فعالیت هاي آموزشي متناسب با نیاز کارکنان 
و در اختیار گذاشتن س��از و کار و امکانات 
و بودجه و س��اختار س��ازماني مناسب تأکید 

دارند.

همچنین پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
به عنوان فرآیندي پنج مرحله اي   آموزش 
ش��امل نیازس��نجي، طراح��ي و برنامه ریزي، 
پای��ش در  و  ارزیاب��ي  اج��راي دوره ه��اي 
سازمان ها و مراکز صنعتي و غیرصنعتي مورد 

توجه ویژه واقع شود.

 فرآیند نیازس��نجي که با استفاده از مدل 
دیکوم3، توس��ط کارشناس��ان متخصص و با 
مسئولیت آموزش مرکزي شرکت ملي نفت 
ایران انجام می ش��ود در قالب استانداردهاي 
آموزش��ي بوده و در سیس��تم براي کارکنان 
تغذی��ه ش��ده و قابل رویت باش��د. همچنین 
ض��روری اس��ت واح��د آموزش بر اس��اس 
فرآیند نیازسنجي آموزشي کارکنان، تقویم 
آموزشي س��الیانه را تهیه و نسبت به طراحي، 
اجرا و ارزیابي دوره هاي آموزشي اقدام کند.
 در راس��تاي تنوع ارائه ی آموزش ها باید 
روش هاي آموزشي به صورت تئوري، عملي 
آموزش هاي  و  کارآموزي ه��ا  )کارگاهي(، 
برون سازماني در قالب روش هاي حضوري، 
مج��ازي، غیرحضوري، ویدئ��و کنفرانس و 

الکترونیک انجام شود.
 دوره هاي آموزش��ي بای��د فراگیر بوده و 
ش��امل دوره هاي عموم��ي، پای��ه، مدیریتي، 
فني- تخصصي، باالدس��تي نفت و در نهایت 
دوره هاي ایمني، بهداش��ت و محیط زیست4 
باشد که بر اساس درخواست مسئول مستقیم 
هر س��مت و هر فرد یا طبق نیازس��نجي انجام 
شده و در تناسب زماني مناسب برگزار گردد.
 از س��ویي ش��رایط وی��ژه ی عملیاتی در 

دری��ای خ��زر و پیچیدگی تکنیک��ی و فنِی 
حف��اری در آبهاي عمی��ق، ضرورت حضور 
نیروهای عملیاتی روی س��کوهای حفاری را 
اجتناب ناپذیر می کند. از سوي دیگر اهمیت 
اس��تمرار آموزش ها و به هنگام کردن موارد 
آموزش��ی نیروهای عملیاتی امری روش��ن و 
بدیهی است. بنابراین باید در راستای آموزش 
این نیروه��ا با توجه به ش��رایط جغرافیایی و 

وضعیت عملیات، چاره اندیشي شود.
 ماهی��ت کاري ش��رکت نف��ت خزر در 
فراساحل بسیار متفاوت از سایر شرکت هاي 
هم طراز بوده و ش��امل تخصص هاي ویژه و 
پر چالشي مانند عملیات حفاري در سکوها، 
تعمی��رات  و  غواص��ي  دریای��ي،  عملی��ات 
ش��ناورها، چاه پیمائي و تکمیل چاه، بازرسي 
و حفاظت فني زیر آب، فرودگاه، هلي کوپتر 
و ایمني، بهداش��ت و محیط زیس��ت است. 
آموزش های تخصصی این نوع فعالیت ها نیز 

باید در دستور کار مستمر قرار گیرد.
 ض��روری اس��ت تمامی ای��ن آموزش ها 
اس��تانداردهاي  و  ممی��زي  ب��ر  مس��تند 
مؤسس��ات بین الملل��ي مانند اس��تانداردهاي 
ای��زو 14001، ای��زو 9001، ای��زو 10015 و 

ایزو 29990 باشد.  


