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بررسی مﺆلفههاي اثربخشي آموزش كاركنان؛
مطالعهی موردي شركت نفت خزر
ماريا جوانبخت
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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.
جامعهی آماري تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در این شرکت است؛ بهویژه کارکنان مرتبط با فعالیتهاي اکتشاف ،توسعه و تولید منابع
هیدروکربني آبهاي عمیق دریاي خزر که  252نفر هس��تند .با توجه به نوع تحقیق ،روش نمونهگیري تصادفي س��اده انتخاب ش��ده و دادههاي
پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعآوري گردیده است .پرسشنامهی این پژوهش برگرفته از ادبیات پژوهش است که براي اثبات روائي آن
عالوه بر نظر خبرگان ،از روش اعتبار محتوا نیز اس��تفاده ش��ده است .همچنین براي اثبات پایائي آن از روش آلفاي کرونباخ و نرمافزار SPSS
اس��تفاده شده و تعداد  149پرس��شنامه تجزیه و تحلیل گردیده است .نوع پژوهش توسعهاي-کاربردي و از نظر شیوهی گردآوري اطالعات،
توصیفي-پیمایشي است.
تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش بیانگر آن اس��ت که فعالیتهاي آموزش��ي برگزار شده در ش��رکت نفت خزر اثربخشي نسبتاً خوبي دارد
و مؤلفههاي اثربخش��ي آموزش ش��امل ضرورت آموزش ،قابلیت پیادهسازي موارد آموزش داده ش��ده در سازمان ،تداوم دورههاي آموزشي،
عینیت و اعتبار آموزش ،جامعیت ،مشارکت مدیران و کارکنان در فرآیند آموزش و مالحظات اخالقي ،نسبتاً مطلوب هستند .اما بین مؤلفههاي
جمعیتشناختي و اثربخشي آموزش در شرکت نفتخزر ارتباط معناداری وجود ندارد.
آموزش ،اثربخشي ،فعالیتهاي آموزشي ،ضرورت ،تداوم ،عینیت و اعتبار ،جامعیت ،قابلیت پیادهسازي ،مشارکت ،مالحظات اخالقي
مقدمه

جوامع بش��ري با س��رعتي ش��گفتانگیز
در ح��ال توس��عه ،تغییر و تحول هس��تند که
این تح��والت جنبهه��اي مختل��ف زندگي
را در برميگی��رد .با پیش��رفت علوم و فنون،
دانشه��اي جدی��دي مطرح ميش��وند که
نیازه��اي جدیدي را ب��راي انس��انها ایجاد

ميکنند .در جه��ان پرتالطم امروزي نیروي
انس��اني مهمتری��ن عنصر تلقی میش��ود .از
ای��نرو مؤلفههاي روند توس��عهی اقتصادي
و اجتماعي یک کش��ور را منابع انس��اني آن
تعیین ميکند .بدون شک در بین سرمایههاي
موجود ،در تمام س��طوح جامعه از جمله در
س��ازمانها ،نیروي انس��اني از ارزشمندترین
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منابع و دارایيها محسوب ميشود .بهطوري
که یک سازمان ميتواند تنها از طریق اتکا به
منابع انساني و توسعهی 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 سرمایهی س��ازمان محسوب
ميشود تجهيز و آمادهسازي آن براي مواجهه
با تغييرات از اهميت ويژهاي برخوردار است.
تمام��ی س��ازمانها باید به فراخور فلس��فهی
وج��ودي و اه��داف و مأموريتهای خود،
بيشترين سرمايه ،وقت و برنامه را به آموزش
و پرورش در ابعاد مختلف اختصاص دهند.
بهدلیل اینکه دستيابي به اهداف سازمان،
ب��ه توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله
و انطب��اق ب��ا محي��ط بس��تگي دارد ،اجراي
برنامههای آموزش و بهس��ازي نيروي انساني
س��بب ميش��ود تا اف��راد بتوانند متناس��ب با
تغييرات سازمان و محيط به فعاليتهاي مؤثر
خود ادام��ه داده و بر کارآيي خود بيافزايند.
بنابراين آموزش و بهس��ازي ،کوشش مداوم
و برنامهريزي ش��ده همراه با مديريت ،براي
بهبود سطوح شايستگي کارکنان و عملکرد
س��ازماني ض��روری اس��ت .در اي��ن مس��ير
آموزش هم��واره بهعن��وان عامل��ي مطمئن
در جه��ت بهبود عملکرد و حل مش��کالت
مديريت مدنظر ق��رار ميگيرد و عدم توجه
به آن در هر سازمان مشكلساز خواهد بود.
 -1ضرورت تحقیق

روند ش��تابان تحوالت جهان��ي بهویژه در
عرصهی اقتصادي ،نياز کش��ورهاي صاحب
س��رمايه و فنآوری را به منابع هيدروکربني
دوچندان کرده است؛ بهگونهاي که آژانس
بينالمللي انرژي آمريكا ( 2)EIAبهعنوان افق
انرژي جهان نياز روزان��ه به منابع نفتي را در
سال  2020بیش از  100ميليون بشکه در روز
تخمين ميزند .جهت برآورده کردن اين نياز
اقدامات متنوع��ي در جهت افزایش ضريب
برداش��ت ميادين و حداقلس��ازي ضايعات
عملي��ات برداش��ت و همچنين اکتش��اف در
حوزههاي جديد بهوی��ژه آبهاي عميق مورد

توج��ه قرار گرفته اس��ت .البته اکتش��افات و
توس��عه و توليد منابع هيدروکربني در آبهاي
عمي��ق ب��ه ف��نآوري ،ن��وآوري و هزينهی
زي��اد ني��از دارد .ام��ا جهت پاس��خگويي به
درخواس��تکنندگان ،اين مقوله مورد توجه
بوده و در دس��تور کار  30س��ال گذش��تهی
شرکتهاي عظيم نفتي قرار گرفته است.
آموزش کارکنان به فراخور اهداف سازمان
بار مراتبي وي��ژهاي دارد .بنابراین از آنجا که
س��رمايهی تعداد زيادي از کش��ورها از طريق
کشف ،استخراج و فروش منابع هيدروکربني
تأمین میش��ود و در واقع حيات و ممات اين
کش��ورهاي تکمحصول��ي به نف��ت و گاز
بس��تگي دارد .ش��رکتهاي نفت��ي مطالعات
بزرگ و شگرفي در زمينهی دستيابي به منابع
هيدروکربني انجام دادهاند که نتايج مطالعات،
تحقيق��ات و عمليات آنان گوياي باز ش��دن
دريچههاي جديدي از منابع مذکور است .از
سوي ديگر صرفنظر از اثرات مفيد تحقيقات،
بخشهاي عملياتي و اجرايي توس��عه و توليد
اين منابع و ثروتهاي عظيم با مشکالت جدي
روبرو است و با وجود ابزارها و فنآوريهاي
جدي��د هزينهه��ای عملي��ات فرات��ر از ح��د
انتظار است.
با توجه به اهميت آموزش و نقش بيبديل
آن جه��ت اس��تفاده از منابع خ��دادادي در
آبه��اي عميق ،توجه بيش��تر ،حضور دائمي،
اس��تمرار ،تن��وع و کيفي ک��ردن آموزشها
امري بديهي بهنظر ميرس��د .بهطور خالصه
آموزش بهکارگيري عل��وم و فنآوريهاي
مرتب��ط ب��ا توليد ،توس��عه و اکتش��اف منابع
هيدروکربن��ي در آبه��اي عميق بس��يار مهم
تلقي ميشود.
آنچه ضرورت اي��ن تحقيق را مورد توجه
ق��رار ميده��د ،کاهش هزينهه��اي زماني و
انج��ام فعاليته��ا در زمان کمت��ر ،از طريق

توجه به اثربخش��ي آموزش��ي است .بههمين
دليل اثربخش��ي و بهرهوري بيش��تر آموزش
در عملياتهاي اکتش��اف ،توس��عه و توليد
در آبهاي عميق ضروري است و ارائهي اين
آموزشها در زمان مناس��ب ،س��بب کاهش
هزينهه��ا ،افزایش بازده ،س��ودآوري الزم و
کاهش آسيبهاي احتمالي ميشود.
 -2تعريف مسأله و فرضیههای تحقيق

در دنياي پوياي امروزي اغلب س��ازمانها
جه��ت ارتق��اء کارکن��ان خ��ود ،دورههاي
آموزشي متعددي برگزار ميکنند كه اجراي
ه��ر دوره متضمن س��رمايهگذاري هنگفت و
صرف زمان خدمتي نيروي انساني فعال است.
از اينرو نوع دورهها و سيس��تمهاي آموزشي
و مدل آموزش با هدف دس��تيابي به بازدهي
آنها براي مديران بس��يار حائز اهميت اس��ت؛
بهطوري که معموالً با طرح چنين پرسشهايي
مواجه ميش��ويم :سهم آموزش در افزايش يا
بهبود محص��والت يا خدمات توليد ش��دهی
س��ازمان چقدر اس��ت؟ دورههاي آموزش��ي
برگزار ش��ده چقدر در تحقق اهداف کمک
کرده اس��ت؟ تبيين کدام مدل آموزشی مسیر
ما را در نيل به اهداف هموار میکند؟
س��ؤاالت باال اهمیت موضوع مهمی بهنام
اثربخشی آموزش کارکنان را به ذهن متبادر
میکند که مس��أله و فرضه��ای اين تحقیق
حول همین موضوع تبیین شده است.
در پژوهش حاضر با اي��ن رويکرد تالش
شده با تعیین اثربخشي آموزشهاي مرتبط با
آبهاي عميق بهوي��ژه آموزشهاي مربوط به
حوزهی اکتشاف ،توسعه و توليد ،روشهاي
ارتقاء ،توس��عه و اثربخشي آموزش مشخص
شده و به مديريتهاي مربوطه اعالم گردد.
بر این اس��اس فرضيهی اصلي اين تحقيق
عبارت است از:
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فعالیته��اي آموزش��ي برگ��زار ش��ده
در ش��رکت نف��ت خ��زر از اثربخش��ي الزم
برخوردار است.
در همین راستا فرضیههاي فرعي نیز شامل
موارد زیر خواهد بود:
آموزشهاي برگزار شده در شرکت نفت
خزر در مؤلفهی ضرورت ،مطلوب است.
آموزشهاي برگزار ش��ده در ش��رکت
نفت خزر در مؤلفهی تداوم ،مطلوب است.
آموزشهاي برگزار ش��ده در ش��رکت
نف��ت خ��زر در مؤلفهی جامعی��ت ،مطلوب
است.
آموزشهاي برگزار ش��ده در ش��رکت
نفت خ��زر در مؤلفهی مش��ارکت مدیران و
کارکنان ،مطلوب است.
آموزشهاي برگزار ش��ده در ش��رکت
نفت خزر در مؤلفهی اعتبار ،مطلوب است.
آموزشهاي برگزار ش��ده در ش��رکت
نفت خ��زر در مؤلفهی قابلیت پیادهس��ازي،
مطلوب است.
آموزشهاي برگزار ش��ده در ش��رکت
نفت خ��زر در مؤلفهی مالحظ��ات اخالقي،
مطلوب است.
بی��ن مؤلفهه��اي جمعیتش��ناختي و
اثربخشي آموزش رابطهاي وجود ندارد.
 -3متغيرهاي تحقيق

در تحقی��ق حاض��ر متغیر وابس��ته عوامل
اثربخش��ي آم��وزش و متغی��ر مس��تقل
آموزشه��اي برگ��زار ش��ده و مرتب��ط ب��ه
فعالیتهاي اکتش��اف ،توس��عه و تولید منابع
هیدروکربني در آبهاي عمیق است.
 -4مﺆلفههاي هفتگانهی اثربخشی آموزش

مؤلفهه��ای هفتگان��ه اثربخش��ی زیر از
آموزش مدل اچ.اس.بوال اقتباس شده است:
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ضرورت آم�وزش :در باور مدیریتهاي
س��ازمانها و نهاده��اي مختل��ف ،بای��د ب��ه
اهمی��ت و ضرورت آم��وزش با ش��رایط و
مکانیزمهاي مختلف توجه ش��ده و ضرورت
را ناش��ي از اولویتده��ي دائم��ي تفکرات
تصمیمگیرن��دگان دانس��ت؛ بهگون��هاي که
آموزش در هر شرایطي مطلوب ،مفید فایده
و مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل جهت
بهبود امور سازمان تلقي شود.
قابلي�ت آم�وزش :عب��ارت اس��ت از
ظرفیتسازي ،توانمندسازي و توانایي انجام
آموزش بهگونهاي ک��ه رضایت فراگیران را
در تمام��ي زمینههاي هزینه ،زمان و کس��ب
مهارتهاي الزم فراهم نماید.
تداوم آموزش :بهمعناي استمرار اقدامات
آموزش��ي ،زمانب��ر ب��ودن آن و اثربخش��ي
در زمان مناس��ب اس��ت تا با انعطافپذیري
بهم��وازات تغیی��ر و تح��والت اجتماع��ي،
اقتصادي ،دانش و فنآوری و س��اختاري ،به
تأمین نیازمنديهاي اثربخشي آموزش توجه
شود.
عيني�ت و اعتب�ار :اعتبارس��نجي
شناختهش��دهترین الگوي ارزیابي و اثربخشي
و مبن��اي مؤثري براي س��نجش می��زان توجه
مراکز آموزش به رعایت استانداردهاي الزم
و شفافسازي امور است.
جامعي�ت آم�وزش :این اصل ب��ا درنظر
گرفتن جزئیات مؤلفههاي دخیل در سازمان
یادگیرنده ،ب��ر برنامهریزي آموزش با لحاظ
ش��رایط زمان و مکان و توسعه ک ّمي و کیفي
تأکید دارد.
مش�اركت كاركنان :ش��امل سهیمش��دن
تمامی کارکنان در ارائه و کس��ب اطالعات
و دانش از طرق کانالهاي ارتباطي مختلف،
مشورت با کارکنان ،تصمیمگیري مشارکتي
و  ...است.

مالحظ�ات اخالق�ي :ش��امل تعه��د ب��ه
صالحیت حرفهاي ،ایجاد اعتماد و اطمینان از
مسئولیتپذیري حرفهاي علمي و آموزشي،
احترام به حقوق افراد ،کرامت انساني و نبوغ
باورها و عقاید ،مس��ئولیتپذیري اجتماعي،
عدم س��اخت و تحری��ف اطالعات ،اجتناب
از تبعیض و آسیب رساندن روحي و رواني،
ع��دم اس��تثمار ،رازداري و محرمانگ��ي و
رضایت آگاهانه است.
 -5روش انجام تحقيق

با توجه به موضوع تحقیق (بررسی مؤلفههاي
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��شنامه و مطالعات
کتابخانهاي) ارزیابي ميشود .روش تحقیق در
این پژوهش علمي-مقایس��هاي است و جهت
جمعآوري اطالعات از پرس��شنامه اس��تفاده
شده است.

 -6جامع�هی آم�اري و حجم نمون�هی مورد
تحقيق

جامعهی آماري این تحقیق ش��امل تمامی
کارکنان شرکت نفت خزر به تعداد  252نفر
( 199مرد و  53زن) است .بهدلیل محدودیت
زمان��ي ،نمونهگیري بهش��کل تصادفي انجام
ش��د .ب��راي تعیین حج��م نمون��ه از جدول
نمونهگیري مورگان استفاده گردید.
در تحقی��ق حاضر جه��ت نمونهگیري از
جامعهی آماري ،روش نمونهگیري تصادفي
ساده اس��تفاده ش��د که در آن به هر یک از
افراد جامعه احتمال مس��اوي اختصاص داده
ميش��ود تا در نمونه انتخاب ش��وند .در این
تحقیق با اس��تفاده از ج��دول مورگان حجم
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نمونه  149نفر تعیین شده است.
 -7روش گردآوري دادهها

همانگون��ه ک��ه پیشتر ذکر ش��د در این
پژوه��ش جهت جم��عآوري اطالع��ات از
پرسشنامه اس��تفاده شده اس��ت .بدینگونه
که متناس��ب ب��ا اهداف ،س��ؤاالت و بهویژه
فرضیهه��اي اع��الم ش��ده 35 ،س��ؤال ک��ه
مؤلفهه��اي هفتگان��ه و مؤلفهه��اي ی��ک
برنام��هی آموزش��ي را از ابتدا ت��ا انتها مورد
پرس��ش و نظرس��نجي ق��رار ميده��د طرح
شد .این پرس��شنامه پس از آزمایش توسط
خبرگان و اساتید دانشگاهي و تأیید و تطابق
آن با اس��تانداردهاي موردنظر بین جامعهای
آم��اري مدنظ��ر (کارکن��ان ش��رکت نفت
خ��زر بهویژه نیروهاي مرتب��ط با فعالیتهاي
اکتشاف ،توس��عه و تولید منابع هیدروکربني
آبهاي عمیق) توزیع شد.
 -8تجزيه و تحليل دادهها

هر یک از مؤلفههاي اثربخشي آموزشهاي
کارکن��ان ش��رکت نفت خزر ،بهش��کل C1
(ضرورت آموزش)( C2 ،قابلیت آموزش)،
( C3تداوم آموزش)( C4 ،عینیت و اعتبار)،
( C5جامعی��ت آم��وزش)( C6 ،مش��ارکت
کارکن��ان) و ( C7مالحظ��ات اخالق��ي)
امتیازگ��ذاری ش��د و براي تجزی��ه و تحلیل
آنها بهکم��ک نرماف��زار  SPSSاز آزمون t
تکنمونهاي استفاده گردید .همچنین جهت
بررس��ي اثر هر مؤلفه بر اثربخشي آموزش از
روش تحلیل سلسلهمراتبي فازي استفاده شد.
 -9وضعيت جمعيتشناختي پاسﺦدهندگان

 69/8درص��د از جمعیت م��ورد مطالعه را
م��ردان و  30/2درص��د آن را زنان تش��کیل
دادهاند .در نمونهی جمعآوري شده فردي با

تحصیالت دیپلم و زیردیپلم مشاهده نشده و
تحصیالت اکثریت پاسخدهندگان در سطح
کارشناسي بوده است.
س��ن و سابقهی پاسخدهندگان
از آنجا که
ّ
بهصورت متغیری نس��بياندازهگیري ش��ده،
ب��راي تحلی��ل نمونهی م��ورد مطالعه بهجاي
فراوان��ي و درص��د آن ،از مؤلفههای��ي نظیر
میانگی��ن ،میان��ه ،م��د و انحراف اس��تاندارد
اس��تفاده ش��ده ک��ه اطالع��ات جامعتري از
جمعیت م��ورد مطالعه ارائه ميدهد .میانگین
سن پاسخدهندگان  42/25سال (جوانترین
ّ
مسنترین  62سال) بوده و میانگین
 26سال و ّ
س��ابقهی کاري پاس��خدهندگان 16/45
س��ال (کمسابقهترین  2س��ال و پرسابقهترین
 37س��ال) ب��وده اس��ت .در ای��ن پژوه��ش
پاس��خدهندگان از نظر پس��ت س��ازماني به
دو گروه مدی��ر ( 8/72درص��د) و غیرمدیر
( 91/28درصد) تقسیم شدهاند.
همچنانک��ه از جامعهی آماري مش��خص
اس��ت نوع فعالیت ش��رکت نفت خزر ،تنوع
موضوع��ات عملیات��ي و مأموریتهاي این
ش��رکت بیانگر آن اس��ت که تمامي افراد از
لحاظ جنس��یت ،س��طح تحصیالت ،سوابق
و با پستهاي س��ازماني مختلف در راستاي
پیشبرد اهداف شرکت مش��غول کار هستند.
ام��ا در صحنهی عملی��ات (بهویژه در دریاي
خزر و روي دکلهاي حفاري) تنها مردان با
سطح تحصیالت متوسط شاغل هستند .مابقي
کارکنان ش��امل مدیران و کارشناسان خبره
نیز در ستاد ش��رکت به فعالیتهاي راهبري،
هدای��ت و برنامهری��زي ام��ور ميپردازن��د.
نکتهی حائز اهمیت کارآیي بیش��تر کارکنان
مسن با توجه به تجربیات آنهاست.
مجرب و ّ
 -10تحليل استنباطي پرسشنامهها

ب��راي اینک��ه ی��ک دوره آموزش��ي در

س��ازماني مؤثر واقع ش��ود بای��د مؤلفههایي
(ویژگيهایي) داش��ته باشد که ممکن است
اهمیت ای��ن ویژگيها ب��ا یکدیگر متفاوت
باش��د .جه��ت بررس��ي اهمی��ت (وزن) هر
مؤلف��ه در اثربخش��ي یک دوره آموزش��ي،
پرسشنامهاي طراحي گردید و از مدیران و
کارکنان حوزهی آموزش شرکت نفت خزر
خواسته ش��ده که اهمیت هر مؤلفه را نسبت
به سایر مؤلفهها بهصورت زوجي (دو به دو)
ارزیابي و مقایس��ه کنن��د .مؤلفههاي مدنظر
بهشرح زیر هستند:
احس��اس نی��از ب��ه آم��وزش (ضرورت
آموزش)
قابلیت پیادهس��ازي موارد آموزش داده
شده در سازمان
تداوم دورههاي آموزشي
عینیت و اعتبار آموزش
جامعیت دورههاي آموزشي
مش��ارکت مدیران و کارکنان در فرآیند
آموزش
رعایت مالحظات اخالقي آموزشي
جهت محاس��به ی وزن مؤلفهه��ا ،میانگین
هندس��ي نظ��رات بهعن��وان ماتری��س نهایي
اس��تفاده ش��ده است .س��پس با اس��تفاده از
محاسبات روش  AHPفازي ،وزن هر مؤلفه
اس��تخراج و برتري آن نس��بت به هر یک از
مؤلفهه��اي دیگر محاس��به ش��د .جدول1-
بهترتیب ،اولویت و مق��دار برتري هر مؤلفه
نس��بت به س��ایر مؤلفهها و وزن هر مؤلفه را
نشان ميدهد.
همانطور که در این جدول مشخص شده
ضرورت آموزش بههم��راه تداوم دورههای
آموزش��ی ب��ا وزن بیش��تر ،نس��بت به س��ایر
مؤلفهها اهمی��ت و اولویت بیش��تری دارند.
سایر مؤلفهها بهترتیب؛ جامعیت ،مشارکت،
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عینی��ت ،قابلی��ت پیادهس��ازی و رعای��ت
مالحظات اخالقی آموزشی هستند.
 -11بررسي 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 بهطور جداگانه بررسي گردید.
س��پس میزان اثربخش��ي آموزش بررس��ي و
تحت آزمون قرار گرفت.
 -1-11بررسي شرط نرمال بودن دادهها

 :H0دادهه��اي م��ورد بررس��ي توزیع نرمال
دارند.
 :H1دادهه��اي م��ورد بررس��ي توزیع نرمال
ندارند.
از آنج��ا ک��ه الزم��هی آزم��ون  ،tنرمال
ب��ودن دادههاس��ت ب��ا اس��تفاده از آزم��ون
کولموگروف-اس��میرنوف نرم��ال ب��ودن
دادهها بررس��ي ش��د که بر اس��اس خروجي
نرمافزار  ،SPSSمق��دار  sigدر همهی ابعاد
از  0/05بیش��تر است .بنابراین نميتوان با 95
درصد اطمینان ف��رض نرمال بودن دادهها را
رد ک��رد .بهعبارتي فرض نرمال بودن دادهها
را با  95درص��د اطمینان ميپذیریم و تمامي
آزمونه��اي پارامتریک در مورد این دادهها
قابلاستفاده هستند.
 -2-11بررسي اثربخشي آموزش در هر يک
از مﺆلفههاي مدنظر

در ای��ن بخش با توجه به دادههاي تحقیق،
اثربخشي آموزشی هر مؤلفه بررسي ميشود.
همانگونه که در جدول 2-دیده ميشود
در ش��رکت نفت خ��زر مؤلف��هی ضرورت
ب��ا امتی��از  3/8679باالترین نم��ره را بهخود
اختص��اص داده و مؤلفهه��اي مش��ارکت،
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اعتبار ،جامعیت ،مالحظات اخالقي ،قابلیت
پیادهسازي و تداوم بهترتیب نمرههاي بعدي
را کسب کردهاند.
براي بررس��ي اینکه آیا امتیاز کسب شده
در هر مؤلفه بیش از متوس��ط ب��وده یا خیر،
از آزمون  tاس��تفاده ش��ده اس��ت .بر اساس
نتایج حاصل مق��دار  sigآزمون براي تمامي
مؤلفهه��ا کمت��ر از  0/05بوده و ح��د باال و
پایی��ن فاصلهی اطمینان هر دو مثبت اس��ت.
بنابراین ب��ا  95درصد اطمینان ميتوان گفت
که عملکرد ش��رکت نفت خ��زر در زمینهی
آموزش بیشتر از  test value=3بوده است.

 :H1دورهه��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
وزندار این شرکت که از جمع حاصلضرب
وزن مؤلفهها در امتیاز شرکت در آن مؤلفهها
بهدست ميآید محاسبه و سپس با استفاده از
آزمون  tتکنمونهاي ،ای��ن میانگین با عدد
( 3مربوط به امتیاز متوسط) مقایسه می شود.
فرﺽ صفر :میانگین اثربخشي در شرکت
نفت خزر متوسط یا کمتر از متوسط است.
ف�رﺽ مقاب�ل :میانگی��ن اثربخش��ي در
شرکت نفت خزر بیشتر از متوسط است.
براس��اس نتای��ج حاصل با توج��ه به اینکه
 sigآزمون  0/00اس��ت فرض صفر رد شده
و فرض مقابل پذیرفته ميش��ود .مثبت بودن
حد باال و پایین فاصلهی اطمینان هر دو عدد،

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

 :H0دورهه��اي آموزش��ي برگزار ش��ده در
ش��رکت نفت خزر از اثربخشي نسبتاً خوبي
برخوردار است.

 1اطالعات كلي مزیت هر مؤلفه نسبت به سایر مؤلفهها بهترتیب اولویت
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 2بررسی اثربخشی هر مؤلفه
مؤلفه

N

Mean

Std. Deviation

Std. Deviation

ضرورت

149

3/8679

0/11442

0/72367

تداوم

149

3/89505

0/14152

0/89505

جامعیت

149

3/76756

0/12041

0/76156

مشاركت

149

3/69174

0/11077

0/69174

اعتبار

149

3/73355

0/11599

0/73355

قابلیت پیادهسازي

149

3/82765

0/13253

0/82765

مالحظات اخالقي

149

3/61883

0/09785

0/61883
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نشاندهندهی آن است که با  95درصد اطمینان
ميت��وان گفت میانگی��ن واقعي اثربخش��ي
آموزش در جامعهی م��ورد مطالعه از مقدار
 test valueیعني( 3متوسط) بیشتر است.
ب��ار دیگ��ر همی��ن آزم��ون ب��ا مق��دار
 test value=4انجام ش��د .حد ب��اال و پایین
فاصل��هي اطمین��ان ه��ر دو منف��ي ب��ود که
نش��اندهندهي آن اس��ت که ب��ا  95درصد
اطمین��ان ميت��وان گف��ت میانگی��ن واقعي
اثربخش��ي آموزش در این جامع��ه از مقدار
 test valueیعن��ي  4کمت��ر اس��ت .بنابراین
میانگین واقعي اثربخش��ي در ش��رکت نفت
خزر بین  3تا  4است.
 -13بررس�ي تأثير متغيرهاي جمعيتشناختي
بر اثربخشي

در این قس��مت این س��ؤال که آیا نظرات
اف��رادی ب��ا ویژگيه��اي جمعیتش��ناختي
متف��اوت ،در م��ورد اثربخش��ي آموزش در
ش��رکت نفت خ��زر ب��ا یکدیگ��ر اختالف
معناداري دارد یا خیر بررسي خواهد شد.
 -1-13جنسيت و اثربخشي

نخس��تین ویژگ��ي جمعیتش��ناختي این
پژوهش جنس��یت پاسخدهندگان بوده و این
مس��أله که آیا زنان و مردان پاس��خدهنده در
مورد اینکه دورههاي آموزشي شرکت نفت
خزر اثربخش بوده یا نه همعقیده هس��تند یا
خیر؟
 :H0بی��ن نظ��ر زن��ان و م��ردان در مورد
اثربخش��ي آم��وزش در ش��رکت نفت خزر
اختالف معناداري وجود ندارد.
 :H1بی��ن نظ��ر زن��ان و م��ردان در مورد
اثربخش��ي آم��وزش در ش��رکت نفت خزر
اختالف معناداري وجود دارد.
بر اس��اس نتایج حاصل مقدار  sigبیشتر از

 0/05اس��ت و بنابراین نميتوان فرض صفر
را رد ک��رد .این بیانگ��ر عدم وجود اختالف
معن��اداری بی��ن نظ��ر اف��راد پاس��خدهنده و
جنسیت آنهاست.
 -2-13سطح تحصيالت و اثربخشي

در این قس��مت این س��ؤال که آیا نظرات
افراد پاسخدهنده با سطح تحصیالت مختلف
در مورد اثربخش بودن ی��ا نبودن دورههاي
آموزش��ي در شرکت نفت خزر باهم یکسان
است یا مختلف ،بررسی میشود.
 :H0بین نظر افراد ب��ا تحصیالت متفاوت
در مورد اثربخش��ي آموزش در شرکت نفت
خزر اختالف معناداري وجود ندارد.
 :H1بین نظر افراد ب��ا تحصیالت متفاوت
در مورد اثربخش��ي آموزش در شرکت نفت
خزر اختالف معناداري وجود دارد.
مقدار  sigبیش��تر از  0/05است و بنابراین
نميت��وان ف��رض صف��ر را رد ک��رد .ای��ن
بیانگر عدم وجود اختالف��ی معنادار بین نظر
پاسخدهندگان و سطح تحصیالت آنهاست.
سن و سابقه با اثربخشي
 -3-13ارتباط ّ

در ای��ن قس��مت این س��ؤال که آی��ا بین
س��ن و س��ابقهی متفاوت در
نظرات افراد با
ّ
م��ورد اثربخش��ي آموزش در ش��رکت نفت
خ��زر اختالف معناداري وج��ود دارد یا خیر
بررسی میشود.
سن و سابقه بهصورت متغیري
از آنجا که ّ
نس��بي سنجش ش��دهاند 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  ،sigهم در متغیر
سن و هم در متغیر سابقه بیشتر از  0/05است.
ّ
این امر نش��اندهندهی آن است که هیچیک
س��ن و س��ابقه روي نظر افراد
از متغیره��اي
ّ

پاسخدهنده تأثیري نداشته است.
همانطور که مش��اهده میش��ود هیچیک
از متغیرهاي جمعیتش��ناختي مورد بررسي،
تأثیري بر نظرات افراد در خصوص اثربخشي
آموزشهاي انجام شده در شرکت نفت خزر
نداش��ته و همگی معتقد بودند که اثربخش��ي
این فعالیتها در سطح متوسط بوده است.
نتيجهگيري و پيشنهادها

همانط��ور که پیش تر ذکر ش��د فرضیهی
اصلی و فرضیههای فرع��ی این تحقیق تأیید
ش��د و بر این اساس نتایج حاصل بهشرح زیر
است:
بر اساس نظرات پاسخدهندگان فرضیهی
اصلي این تحقیق ،مبني بر "انجام فعالیتهاي
آموزشي در ش��رکت نفت خزر از اثربخشي
الزم برخوردار است" تأیید ميشود .چراکه
پاس��خدهندگان فعالیته��اي انجام ش��ده را
نس��بتاً خوب ارزیابي کرده و تنها بر تداوم و
غنای آن تأکید کردهاند.
ب��ا توجه ب��ه تحلی��ل آم��اري مؤلفههاي
جمعیتش��ناختي و رابطهي آنها با اثربخش��ي
آموزش ،مش��خص ميش��ود ک��ه مؤلفههاي
جمعیتشناختي و اثربخشي آموزش رابطهاي
ندارند .بدین معني که پاسخدهندگان و نمونهی
آماري این پژوهش ش��امل  104مرد و  45زن
س��ن و س��ابقهی کار متنوع بودند،
که از نظر
ّ
تفاوت��ي را در مؤلفههاي اثربخش��ي آموزش
مطرح نکردن��د .حجم نمونههای زنان و مردان
در شرکت نفت خزر متناسب با نوع فعالیتهاي
آنان ،پاسخهاي متناسبي را در خصوص عوامل
اثربخشي آموزش ارائه کردهاند.
فرضیهه��اي مطل��وب ب��ودن مؤلفههاي
ضرورت ،تداوم ،قابلیت پیادهسازي ،عینیت
و اعتب��ار ،جامعیت ،مش��ارکت و مالحظات
اخالقي آموزشهاي برگزار شده در شرکت
21

مقاالت تحلیلي-كاربردي

نفت خزر اثبات ميشود .اما هر کدام از این
مؤلفهها با اولویت و می��زان اهمیت متفاوتی
مطرح ميگردند.
چنانکه دیده ش��د در شرکت نفت خزر
ضرورت فعالیتهاي آموزشي بیشترین نمره
و ت��داوم در برنامهه��اي آموزش��ي کمترین
نمره را کس��ب کرده اس��ت .اما ب��ا توجه به
اینک��ه مقدار تمام��ی مؤلفههاي ذکر ش��ده
بیش از متوس��ط بود و ميتوان با  95درصد
اطمینان اعالم کرد که اثربخشی فعالیتهای
آموزشی شرکت نفت خزر مطلوب است.
پاس��خدهندگان ب��ر ض��رورت ت��داوم
فعالیتهاي آموزش��ي ش��امل برنامهریزي و
فعالیتهاي 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 میگردد:
آموزش بهعنوان فرآیندي پنجمرحلهاي
ش��امل نیازس��نجي ،طراح��ي و برنامهریزي،
اج��راي دورهه��اي ارزیاب��ي و پای��ش در
سازمانها و مراکز صنعتي و غیرصنعتي مورد
توجه ویژه واقع شود.

فرآیند نیازس��نجي که با استفاده از مدل
دیکوم ،3توس��ط کارشناس��ان متخصص و با
مسئولیت آموزش مرکزي شرکت ملي نفت
ایران انجام میش��ود در قالب استانداردهاي
آموزش��ي بوده و در سیس��تم براي کارکنان
تغذی��ه ش��ده و قابلرویت 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 دورههاي آموزشي اقدام کند.
در راس��تاي تنوع ارائهی آموزشها باید
روشهاي آموزشي بهصورت تئوري ،عملي
(کارگاهي) ،کارآموزيه��ا و آموزشهاي
برونسازماني در قالب روشهاي حضوري،
مج��ازي ،غیرحضوري ،ویدئ��و کنفرانس و
الکترونیک انجام شود.
دورههاي آموزش��ي بای��د فراگیر بوده و
ش��امل دورههاي عموم��ي ،پای��ه ،مدیریتي،
فني -تخصصي ،باالدس��تي نفت و در نهایت
4
دورههاي ایمني ،بهداش��ت و محیط زیست
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��ژهی عملیاتی در

دری��ای خ��زر و پیچیدگی تکنیک��ی و فنیِ
حف��اری در آبهاي عمی��ق ،ضرورت حضور
نیروهای عملیاتی روی س��کوهای حفاری را
اجتنابناپذیر میکند .از سوي دیگر اهمیت
اس��تمرار آموزشها و بههنگام 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 ،چارهاندیشي شود.
ماهی��ت کاري ش��رکت نف��ت خزر در
فراساحل بسیار متفاوت از سایر شرکتهاي
همطراز بوده و ش��امل تخصصهاي ویژه و
پر چالشي مانند عملیات حفاري در سکوها،
عملی��ات دریای��ي ،غواص��ي و تعمی��رات
ش��ناورها ،چاهپیمائي و تکمیل چاه ،بازرسي
و حفاظت فني زیر آب ،فرودگاه ،هليکوپتر
و ایمني ،بهداش��ت و محیط زیس��ت است.
آموزشهای تخصصی این نوع فعالیتها نیز
باید در دستور کار مستمر قرار گیرد.
ض��روری اس��ت تمامی ای��ن آموزشها
مس��تند ب��ر ممی��زي و اس��تانداردهاي
مؤسس��ات بینالملل��ي مانند اس��تانداردهاي
ای��زو  ،14001ای��زو  ،9001ای��زو  10015و
ایزو  29990باشد.
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