
  -116. ، صص1390 پاييز51فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال سيزدهم، شماره 

    

101 

 
 
 

  

 

گذار بر اجراي مديريت آموزش در ثيرأ تعوامل بررسي و رتبه بندي 

 )شركت فوالد مباركه: مورد پژوهي(سازمانهاي پروژه محور 

  

   1اسداله نجفي

  

با توجه به باال بودن حجم . دننك اجرا مي  سازمانها و مؤسسات در قالب پروژهرا فعاليتهاي عمده و اصلي ،امروزه :چكيده

ترين فعاليتهاي هزينه، يكي از مهم توجه به محدوديتهاي منابع و  اجرا بابرايا در سازمانها، انتخاب پروژه مناسب هپروژه
 پذيري و جوابگويي نيازهاي آينده را در نظر عواملي مانند امكانددر انتخاب پروژه مناسب باي .رودشمار ميه سازمانها ب

هر اجراي  ،لذا. پذير نيستندطور دقيق سنجش ه اطمينان هستند و ب عدم ايطشر در عوامل و پارامترها  تمام كه گرفت
اي براي سازمان مناسب است توان گفت كه اجراي پروژه مي،طور كليه ب. نياز داردسري آموزش مشخص   يكبهاي پروژه

 خبرگان آن سازمان ياهاساس نظر  براًن سازمان باشد كه عمدتآاساس واقعيتهاي موجود  كه داراي آموزش بهينه بر
ثر بر اجراي مديريت آموزش در سازمانهاي پروژه ؤشناسايي عوامل مبا ا ت شده استدر اين مقاله سعي . دشوتعيين مي
 روش. دشواجراي مديريت آموزش در سازمانها تهيه و در سازمان واقعي بررسي و ارزيابي براي ترين عوامل  محور، مهم

بوده درصد افراد خبره مرتبط با پروژه مطابق با روش كوكران  50يشي و مقدار نمونه باالي تحقيق توصيفي با رويكرد پيما
 .اندكه در بخش آموزش بودهبودند  نفر از كارشناسان و مديران ارشد شركت فوالد مباركه 80جامعه آماري حدود . است

  .اندج و دسته بندي شدهيندي و پشتيباني كننده استخراابخش فر ثيرگذار در دوأ تعامل 22 ،همچنين
 

  .ثر، سازمان پروژه محورؤيند، عوامل ماپروژه، مديريت آموزش، فر :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

 گامي ضروري در تضمين "اساسا) عوامل كليدي موفقيت(يند اثر بر هر فرؤشناسايي عوامل اصلي م
در صورت ناديده انگاشتن هر اند كه اين عقيده  بدين معنا كه صاحبنظران بر؛يند استاموفقيت آن فر

 خصوص  در همين.يند را بايد به فراموشي سپردايند، موفقيت آن فرايك فر در كليدي عوامل اين از يك

گيري اين روشها كارهمتمادي است از ب ساليان كه آموزش مديريت اجراي زمينه در پيشگام كشورهاي
را شناسايي ثرتر مديريت آموزش ؤراي معوامل كليدي موفقيت براي اجارند جويند، سعي دسود مي

انداز  ترين گلوگاههاي سازمان در مسير نيل به مأموريت و چشم اصلي  موفقيتكليدي عوامل. ]1[كنند
درصد از عواملي هستند كه  20 حدود كليدي موفقيتعواملطبق اصل پارتو، . شوند محسوب مي

 هميشه به صورت آشكار يا عواملاين . د بستگي دار درصد از موفقيت و شكست سازمان بدان 80حدود
 ،هر صورت  در.م اين است كه بتوان با روشي علمي به شناسايي آنها پرداخت مه وپنهان وجود دارد

 ،د و البتهنشوآنها اجرا اي نخواهد داشت، مگر اينكه روشهاي پيشنهادي براي سازمان هيچ فايده
 ،در واقع. فراموش كردد  نباياست،ل يآموزش قااهميتي را كه مديريت ارشد سازمان براي مديريت 

 اداره آموزشهايي كه سازمان را جهتمديريت آموزش چيزي جز اصول علمي مديريت نيست كه در 
، بحث  مثل ديگر محيطهاي عملياتي مديريت، بنابراين.كارگيري شده استه هدايت و ب،بهبود

 عوامل مختلفي براي اجراي .دخاص خود را دارهماهنگي بين اجزا و باز خورد سيستم نيز جايگاههاي 
 اندرو "از جمله اين افراد  كه ده استشپردازان گوناگون ارائه مديريت آموزش از ديدگاه افراد و نظريه

دست آوردن تخصص از ه  است كه عوامل موفقيت در اجراي مديريت آموزش در سازمان را ب" 1هولمز

الي و شناسايي آموزش در تمام سطوح و دسته بندي آنها تجربه، ترويج فرهنگ، حمايت مديران ع
ثر بر اجراي مديريت آموزش ارائه ؤ صاحبنظران خبره در امر عوامل مديدگاههايدر ادامه . داندمي
  .]3 و 2[ه استدش

ثر بر اجراي ؤ عوامل م، و سپسبررسيابتدا مديريت آموزش پروژه تا  است شدهدر اين مقاله سعي 
ثر بر اجراي ؤد و در ادامه به عنوان مطالعه موردي با بررسي عوامل مشواسايي مديريت آموزش شن

  .دشوو اعتبارسنجي آزمايش پروژه محور، با استفاده از آزمونهاي آماري  سازمان يك در آموزش مديريت
  

  ثر بر اجراي مديريت آموزشؤشناسايي عوامل م .2
ت كه در صورت وقوع به صورت پيامدهاي آموزش در پروژه رويدادها يا وضعيتهاي ممكن الوقوع اس

يند سيستماتيك در امديريت آموزش پروژه فر .استبر اهداف پروژه مؤثر ) مجالها يا فرصتها(مثبت 

____________________________________________________________________ 
 

1 . Anderw Holmes 
 



                                                                                                   

     نجفي... اسدا                                                                                                                   
                                                                                                           

 

103 

 نتايج وقايع مثبت و كردنشناسايي، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و واكنش به آموزش پروژه و بيشينه 
شده در اين بخش سعي . ]4[وار بر اهداف پروژه است احتمال وقوع يا اثر پيامدهاي ناگساختنكمينه 
  . دشوثر بر اجراي مديريت آموزش بررسي ؤ ديدگاههاي مختلف صاحبنظران در زمينه عوامل ماست تا

 اندرو هولمز از : اجراي موفق مديريت آموزش از نظر اندرو هولمزبرايثر ؤده گام م
داند كه موفقيت در آن به حفظ و نر ميصاحبنظران مديريت آموزش، مديريت آموزش را علم و ه

 ايجاد تمايل به درك آموزش در: ند ازا عبارتعواملاين . ]8 و 7، 6، 5[توازن بين اين دو بستگي دارد
بندي آنها، يندهاي مديريت آموزش، شناسايي آموزش در تمام سطوح و دستهادن فركرخود، رسمي 

گ مديريت آموزش، عبرت از موفقيتها و اشتباهات مديريت كردن آموزش به صورت فعال، ايجاد فرهن
و روشهاي معتبر در زمينه مديريت   سخت از خود، استفاده از ابزارهاياهديگران، پرسيدن سئوال

  . تعادل بين آموزش و فرصت و برقراريناآموزش، استفاده از پندهاي متخصص
  : استشرح زير ه بصاحبنظران در خصوص اجراي موفق مديريت آموزش   ديدگاههاِي ساير

هاي مديريت آموزش در حمايت و پشتيباني از برنامه"عامل   ،)2002( 1توماس شاون •

اساس  بر. ]9[داند اهميت ميباثر مديريت آموزش ؤ را در اجراي م"سطوح باالي سازمان
در اجراي مديريت آموزش در سازمان شركت ) هيئت مديره( نقش مديران عالي وينظر 

تواند به پياده سازي مديريت آموزش كمك كند و مديريت ارشد هم مي. ستبسيار ضروري ا
 . هم دردسر جدي در اجراي آن باشد

ت آموزش به عنوان يريته مديجاد كمي ا" عامل 2مركز غير انتفاعي مديريت آموزش تگزاس •

ثر ؤ را در اجراي م"ت آموزش در سازمانيريهاي مدار توسعه و سرپرستي برنامهه دعهد
   .]11 و 10[داند اهميت ميبايت آموزش مدير

 براي "تهديدها مديريت با مأتو ا،هفرصت مديريت"در تحقيقي دوتن از صاحبنظران  عامل  •
يند مديريت آموزش در سازمان را اشناخت و درك واضح و صحيح از آموزش براي اجراي فر

  . ]13 و 12[انددانسته ثرؤم

 را در ") برنامه و پروژه سطح استراتژي،( سازمانيلزوم رعايت سلسله مراتب"  عامل 3ساوبي •

 سازمان از ايمجموعه زير از نظر اين محقق پروژه. دانداجراي مديريت آموزش ضروري مي

 كه است مواجه ها از پروژه اي مجموعه با سازمان موارد بيشتر در كه مفهوم بدين ؛است
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 از توانمي را آموزش 1 شكل ابق مط.است كرده اخذ را آنها سازمان راهبردي برنامه تحت

 :]15 و 14[كرد بندي دسته حوزه سه در سازماني مراتب سلسله رظن

  ؛سازمان راهبردي هايبرنامه و مقاصد باال، سطوح به وابسته موزشهاي آ:راهبردي حوزه
 ؛اجرايي مراحل به راهبردي هايبرنامه انتقال تصميمات به وابسته آموزشهاي :ايبرنامه حوزه

   .پروژه  اجرايي فعاليتهاي و تصميمات به وابسته آموزشهاي :ايپروژه زهحو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .]15 و 14[سلسله مراتب سازماني و مديريت ريسك  : 1شكل 

  
 را در اجراي "عنوان متولي اجراي مديريت آموزشه ب  مدير پروژه"ن عامل ااي از محققعده •

 مدير يك اصلي ن مسئوليتهايان محققاساس نظر اي بر. دانندثر ميؤمديريت آموزش م

 براي ليكن. ]16[ است كيفيت پروژه و زمان هزينه، هدف، كليدي عامل چهار در پروژه

 بگيرد، دسته ب را سيستم كنترل و باشد داشته مانور قدرت هاحوزه اين بتواند در وي اينكه

  .دنكتقويت  مديريتي مختلف هايحوزه در را خود قابليتهاي بايد لزوماً

 را در اجراي " آموزش مديريت نفعان از فوايدسازي ذي آگاه" عامل1ناي از محققاعده •

 كارها كهدارند عالقه عموماً نفعانن ذيااز نظر اين محقق. دانندثر ميؤمديريت آموزش م

 كار اين كه بدانند ندامايل كمتر و هستند پروژه تكميل خواهان  وبرسد نتيجه به سريع

 انفعالي صورته ب شوند، عمل وارد فعال طوره ب كهآن جايه ب نتيجه در شودمي چگونه انجام

 پروژه آموزش مديريت به آنها نگرش مديريتي دليله ب موضوع اين .نندكمي عمل

  . ]17[است

____________________________________________________________________ 
 

1 . Richard B., Lanza, M. J. Pennock and Y. Y.Haimes 

راهبرد
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 مراحل اجرايي

 نياز براي اجراييتصميمات مورد 
 شدن
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 مدون روش شناسيداشتن  " عامل  1سازمان اياالت متحده  هايبرنامه و پروژه مديريت دفتر •

براين . ]18[داندثر در اجراي مديريت آموزش در سازمان ميؤمل م را عا"مديريت پروژه 
اجرا و  مرحله تا پروژه ايده شدن مطرح لحظه از پروژه، مديريت علوم از گيري بهره اساس،

به  براي دستيابيشود و مي محسوب پروژه مدير و اقتدار قدرت عامل عنوانه ب اختتام پروژه
 مديريت مطرح اي ثانويههمسئوليت ،)كيفيت و هزينه ،زمان( پروژه كليدي هايرمعيا و هدف

   .شوندمي

ثـــر ؤ را براي اجراي مديريت آموزش در سازمان م" فرهنگ سازي "  عامل 2جان هاليول •

، فرهنگ مديريت آموزش در يك سازمان عامل حياتي وياساس نظر  بر. ]19 و 11[داندمي
 گيرنده بر در آموزش ديريتم  فرهنگ.در اجراي مديريت آموزش محسوب مي شود

 . است  آموزشمديريت در فرهنگي ضعف از ناشي كه است مشكالتي

 را براي اجراي موفق " ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش " عامل 3كيت و اسنايدر •

 قابليت انتقال دانش و حل آناناز نظر  . ]20[ندنداثر ميؤمديريت آموزش در سازمان م
 .ز اهميت استي دانش حامشكالت نيز  از طريق

   

  
 ]21[ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش  : 2شكل 
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 را براي اجراي مديريت " استفاده از نرم افزار در تجزيه و تحليل آموزش " عامل 1 رافتري •

   .]21[داندثر ميؤآموزش م

آموزش  را براي اجراي موفق مديريت " آموزش اعضاء تيم  پروژه " عامل 2 اسميت و مرييت •

 بارهن بدون آموزش، اشخاص در ااساس نظر اين محقق بر. ]22[ندنداثر ميؤدر سازمان م
 .  تا ابد صحبت خواهند كرد، آموزش است"اينكه چه چيزي واقعا

  عامل مصاحبه، از استفاده با دفاعي خبرگان از گرفته صورت ميداني تحقيق اساس   بر •

سته شده دان ثرؤم سازمان در آموزش ريتمدي موفق اجراي براي "پروژه سازي مستند"
   ..]24 و 23[است

 نگرش و تصميم تركيبي تئوري  نگرش"عامل  3دپارتمان مديريت پروژه انرژي آمريكا  •

 را بـراي اجـراي مـوفق مديـريت آموزش در سـازمان "آموزش  مديريت به مديريتي
  . ]25[داندثــــر ميؤم

اجراي مديريت آموزش  در جدول براي ثر ؤوين كلي عوامل م عنا، شدهي بيانبا تركيب ديدگاهها
  . ست آورده شده ا1

 ثر بر اجراي مديريت آموزشؤعوامل م:  1جدول

  ثر بر اجراي مديريت آموزشؤعوامل م  رديف  ثر بر اجراي مديريت آموزشؤعوامل م  رديف

  ديدهاته مديريت با مأتو فرصتها، مديريت  13  ايجاد تمايل به درك آموزش درخود  1
  لزوم رعايت سلسله مراتب سازماني  14  يندهاي مديريت آموزشادن فركررسمي   2
  عنوان متولي اجراي مديريت آموزشه ب مدير پروژه  15  شناسايي آموزش در تمام سطوح و دسته بندي آنها  3

  16  مديريت كردن آموزش به صورت فعال  4
 اجراي مديريت نفعان از فوايدسازي ذيآگاه

  روژهپ آموزش
   مدون مديريت پروژهروش شناسيداشتن    17  ايجاد فرهنگ مديريت آموزش  5
  فرهنگ سازي  18  عبرت از موفقيتها و اشتباهات ديگران  6
  ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش  19   سخت از خودلهاياؤپرسيدن س  7
  ده از نرم افزار در تجزيه و تحليل آموزش  استفا  20  آموزش مديريت زمينه در معتبر روشهاي و ابزارها از استفاده  8
  آموزش اعضاء تيم  پروژه    21  نااستفاده از پندهاي متخصص  9
  مستند سازي مشكالت پروژه  22  صتبرقراري تعادل بين فر  10

11  
هاي مديريت آموزش در سطوح باالي حمايت و پشتيباني از برنامه

  سازمان
    

12  
ار توسعه و دهنوان عهدت آموزش به عيريته مديجاد كميا

  ت آموزش يريسرپرستي برنامه هاي مد
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  روش تحقيق  .3

هاي  چرا كه شرايط يا پديده،تحقيق توصيفي است .تحقيق حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است
 و با توجه به اينكه به منظور گردآوري توصيف شده است سري روشها وسيله يكه مورد بررسي ب

از نوع پيمايشي شده، گيري استفاده يا چند صفت در يك مقطع از زمان از نمونهباره يك  ها درداده
نوعي روش ه  كه به،دش رابطه ميان متغيرها نيز بر اساس هدف تحقيق تحليل ،همچنين. استمقطعي 

در تحقيق پيمايشي پژوهشگران براي كشف عقايد، افكار، ادراكات و  .استتحقيق همبستگي 
 سنجش در اين تحقيق نيز براي. كنند نظر از پرسشنامه و مصاحبـه استفاده ميترجيحهاي افراد مورد

 پس از جمع آوري پرسشنامه، .ده استشاز پرسشنامه استفاده اجراي مديريت آموزش  ثر برؤعوامل م
   ارزيابي و تجزيه و تحليلبرايبرگشت تعداد مناسب پاسخها با توجه به نمونه آماري، به با توجه 

ي تحليلهاي عمومي و تحليلهاي كمبه منظور پرسشنامه از آمارتوصيفي و آماراستنباطي هاي داده
آزمون آلفاي  آزمون فريدمن، اي، آزمون تي،مانند ميانگين، انحراف معيار، آزمونهاي نرمال، دو جمله

آمار د كه نتيجه جزئيات در جداول و نمودارهاي ش ستفاده اSPSSكرونباخ با استفاده از نرم افزار 
به منظور براي تحليل اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ . توصيفي و آمار استنباطي آمده است
اي براي بررسي سؤاالت در اين تحليل از آزمون تي يك نمونه.  پايايي پرسشنامه استفاده شده است

  . ادامه آمده استشرح جزئيات اين روشها در .ه استاي استفاده شدآزمون دو جملهاز استفاده و 
 بوده و به كمك n-1آماره تي در اين آزمون داراي درجه آزادي : آزمون تي يك نمونه اي •

 :ه استرابطه زير محاسبه شد

  
  .  خطاي معيار ميانگين نمونه استS و ميانگين نمونه Xدر اين رابطه 

. اي است  نمونهاين آزمون معادل ناپارامتري آزمون تي يك) : باينوميال(آزمون دو جمله اي •
  .ه استدشها در روش ناپارامتري استفاده از اين آزمون براي بررسي داده

بندي و رتبه بندي شاخصها استفاده شده است  از اين آزمون براي اولــويت: آزمون فريدمن •
ست  اآن استفاده از اين روش دليل. دشوتا ترتيب اهميت آنها از نظر پاسخگويان مشخص 

حداقل در سطح مقياس ترتيبي و  شوند گروه نمونه جور kاي مربوط به ه قتي دادهو كه
ترين روش مناسب» بندي آزمون فريدمن براي تجزيه واريانس دوطرفه از طريق رتبه«باشند، 

 گروه نمونه همه از يك جامعه آماري kفرضيه را كه  نايبا استفاده از آن توان  كه مياست
 .]26 و 23[دررتبه بندي ك  آن راسنجيد واند،  مشترك آمده

روش آمار توصيفي با رويكرد از  تفادهاسا در اين تحقيق ب:  جامعه آماري و محدوده دقيق آن •
درصد افراد خبره مرتبط با پروژه مطابق با روش كوكران  50پيمايشي و مقدار نمونه باالي

1)(  
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فوالد كت  نفر از كارشناسان و مديران ارشد شر80جامعه آماري حدود . انتخاب شدند
  .اندبودهدرگير ها ر آموزش در پروژهد اند كهمباركه در نظر گرفته شده

  

  مطالعه موردي  .4

ترين  از بزرگ اكنون يكي كه شركت اين .دش انتخاب تحقيق ياراج براي اصفهان مباركه فوالد شركت
نزديكي  كيلومتر مربع در 35واحدهاي صنعتي جمهوري اسالمي ايران است، در زميني به مساحت 

فعاليتهاي ساختماني .  كيلومتري جنوب غربي شهر اصفهان واقع شده است65شهرستان مباركه و در 
 18و نزديك به است و فني اجرا شده در دوران ساخت اين مجتمع در خاورميانه كم نظير بوده 

  و ريزي هزار متر مكعب بتن845 هزار متر مكعب خاكبرداري و بالغ بر يك ميليون و 700ميليون و 
 150 هزار تن آرماتور، حدود 80همچنين،و شده است  هزار متر مربع قالب بندي 800يك ميليون و 

تجهيزات و ماشين    هزار تن500هزار تن اسكلت فلزي، يك ميليون متر مربع نصب پوشش و بالغ بر 
  .جا وجود داردآالت در آن

از اين آزمون براي اولــويت بندي :  نها بر اساس آزمون فريدمرتبه بندي  و گروه بندي داده
 متغير با يكديگر K كه آيا ميانگين شده استدر اين آزمون بــررسي . متغيرها استفــاده شده است

   روش فريدمن.اده شده استد نشان Xijام را با i امين عضو متغير j اندازه. برابر هستند يا خير
چنانچه در يك . شودي به عناصر رتبه داده ميين ترتيب است كه در هر ستون به ترتيب صعوددب

 امين jرتبه   R(Xij)اگر  .شود از رتبه متوسط آنها استفاده مي،ستون چند داده يكسان داشته باشيم
ه ب i=1,2,3,…,k كه 4- 1ها را از رابطه توان مجموع رتبهگاه براي هر سطر ميام باشد، آنiعضو متغير 
  . دست آورد

  
  

  
دست آوردن مقدار آزمون، اين مقدار با ه  پس از ب. ها هستندRiمبناي كار مقادير در اين آزمون 

از اين آزمون براي رتبه بندي . شودگيري ميمقدار جدول مقايسه شده و در رابطه با فرض صفر نتيجه
در جدول زير . دشوشاخصها استفاده شده است تا ترتيب اهميت آنها از نظر پاسخگويان مشخص 

 رتبه spssاجراي مديريت آموزش بر اساس آزمون فريدمن و با استفاده از نرم افزار  ثر برؤعوامل م
  . آورده شده است2نتايج در جدول . بندي شده است

 
  
  

2)(  
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 آزمون فريدمن و رتبه بندي داده ها: 2جدول 
 رتبه ميانگين  ثر بر آموزشؤ معوامل

 7.88 ايجاد تمايل به درك آموزش درخود

 5.86 ندهاي مديريت آموزشدن فرايكررسمي 

 16.95 شناسايي آموزش در تمام سطوح و دسته بندي آنها

 5.45 مديريت كردن آموزش به صورت فعال

 9.29 )فرهنگ سازي( ايجاد فرهنگ مديريت آموزش 

 12.07 عبرت از موفقيتها و اشتباهات ديگران

 6.87  سخت از خودهايالؤپرسيدن س

 15.79 هاي معتبر در زمينه مديريت آموزشو روش استفاده از ابزارها

 12.07 نااستفاده از پندهاي متخصص

 8.56 تعادل بين آموزش و فرصتبرقراري 

 8.18 حمايت و پشتيباني از برنامه هاي مديريت آموزش در سطوح باالي سازمان

 13.31  آموزش در سازماندار توسعه و سرپرستي برنامه هاي مديريتده هعايجاد كميته مديريت آموزش به عنوان 

 9.57 تهديدها مديريت با مأتو فرصتها،مديريت 

 7.39 لزوم رعايت سلسله مراتب سازماني

 8.25 عنوان متولي اجراي مديريت آموزشه بمدير پروژه 

 15.38 پروژه آموزش اجراي مديريتنفعان از فوايد آگاهسازي ذي

 10.98  مدون مديريت پروژهروش شناسيداشتن  

 16.14 ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش

 17.71 استفاده از نرم افزار در تجزيه و تحليل آموزش

 19.27  تيم  پروژهيآموزش اعضا

 19.57 مستند سازي مشكالت پروژه

 6.43 آموزش مديريت به مديريتي نگرش و تصميم تركيبي تئورينگرش 

Test Statistics(a) 

N 142 

Chi-Square 1,540.712 

Df 21 

Asymp. Sig. 0.000 

 

دست آمده براي آزمون فريدمن از مقدار ه داري با مقدار سطح معن،شودهمانطور كه مالحظه مي
با توجه به نتايج  .رتبه بندي انجام شده قابل قبول استكه توان گفت  مي، بنابراين و كمتر است0,05
 3اولويت شاخصها به ترتيب در جدول . را معين كرد واملع رتبه توانمي حال فريدمن آزمون قبول مورد

  .آورده شده است
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 ثر بر اجراي مديريت آموزشؤرتبه بندي عوامل م : 3جدول

  رتبه ميانگين عوامل  اولويت

 19.57 مستند سازي مشكالت پروژه  1

 19.27  تيم  پروژهيآموزش اعضا  2

 17.71 استفاده از نرم افزار در تجزيه و تحليل آموزش  3

 16.95 شناسايي آموزش در تمام سطوح و دسته بندي آنها  4

 16.14 ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش  5

 15.79 و روشهاي معتبر در زمينه مديريت آموزش استفاده از ابزارها  6

 15.38 نفعان از فوايد اجراي مديريت آموزش پروژه سازي ذي آگاه  7

اي مديريت هار توسعه و سرپرستي برنامهدهايجاد كميته مديريت آموزش به عنوان عهد  8
 آموزش در سازمان

13.31 

 12.07 عبرت از موفقيتها و اشتباهات ديگران  9

 12.07 نااستفاده از پندهاي متخصص  10

 10.98  مدون مديريت پروژهروش شناسيداشتن    11

 9.57 ت تهديدهام با مديريأمديريت فرصتها، تو  12

 9.29 )فرهنگ سازي( ايجاد فرهنگ مديريت آموزش   13

 8.56 تعادل بين آموزش و فرصتبرقراري   14

 8.25 عنوان متولي اجراي مديريت آموزشه مدير پروژه ب  15

 8.18 حمايت و پشتيباني از برنامه هاي مديريت آموزش در سطوح باالي سازمان  16

 7.88 وزش درخودايجاد تمايل به درك آم  17

 7.39 لزوم رعايت سلسله مراتب سازماني  18

 6.87  سخت از خودياهالؤپرسيدن س  19

 6.43 نگرش تركيبي تئوري تصميم و نگرش مديريتي به مديريت آموزش  20

 5.86  فرايندهاي مديريت آموزش كردنرسمي   21

 5.45 مديريت كردن آموزش به صورت فعال  22

  
عواملي هستند كه نقش پشتيبان كنندگي ): گروه پشتيباني كننده(گروه اول : هاگروه بندي داده

  . آورده شده است4كه در جدول . عهده دارند اجراي مديريت آموزش را بر
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 عوامل پشتيباني كننده مديريت آموزش : 4جدول 
 عبرت از موفقيتها و اشتباهات ديگران

 نااستفاده از پندهاي متخصص

  مدون مديريت پروژه شناسيروشداشتن  

 تهديدها مديريت با مأتو فرصتهامديريت 

 )فرهنگ سازي( ايجاد فرهنگ مديريت آموزش 

 تعادل بين آموزش و فرصتبرقراري 

 عنوان متولي اجراي مديريت آموزشه بمدير پروژه 

 حمايت و پشتيباني از برنامه هاي مديريت آموزش در سطوح باالي سازمان

 ايل به درك آموزش درخودايجاد تم

 لزوم رعايت سلسله مراتب سازماني

  سخت از خودهايالؤپرسيدن س

 آموزش مديريت به مديريتي نگرش و تصميم تركيبي تئورينگرش 

 دن فرايندهاي مديريت آموزشكررسمي 

 مديريت كردن آموزش به صورت فعال

هاي برنامه يند مديريت آموزش مانند فراينداعواملي هستند كه در درون فر): يندياگروه فر(گروه دوم 
 آورده شده 5 كه در جدول هستندريزي، شناسايي، تجزيه و تحليل و كنترل و پايش قابل استفـاده 

  .است
 يندي مديريت آموزشاعوامل فر : 5جدول 

 مستند سازي مشكالت پروژه

  تيم  پروژهيآموزش اعضا

  آموزشاستفاده از نرم افزار در تجزيه و تحليل

 شناسايي آموزش در تمام سطوح و دسته بندي آنها

 ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش

 و روشهاي معتبر در زمينه مديريت آموزش استفاده از ابزارها

 پروژه آموزش اجراي مديريتنفعان از فوايد  سازي ذي آگاه

 ي برنامه هاي مديريت آموزش در سازمان توسعه و سرپرسته دارايجاد كميته مديريت آموزش به عنوان عهد

  

   بحث و نتيجه گيري .5
ثر بر اجراي مديريت آموزش در ادبيات تحقيق، اين عوامل در سطح ؤهاي عوامل م با توجه به يافته

يك شركت طي  مطالعات ميداني و پرسشنامه، مصاحبه و تشكيل جلسات متعدد با دعوت از 
 پاسخها در قالب پرسشنامه اخذ و با استفاده از تجزيه ،نهايت دركارشناسان و مديران خبره بررسي و 

ثر بر اجراي مديريت آموزش در پروژه ها با ؤترين عوامل م و طي آن مهمشد و تحليل آماري بررسي 
 ،استفاده از آزمونهاي آماري تجزيه و تحليل و نيز با استفاده از آزمون فريدمن رتبه بندي و در نهايت
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 ارائه به دست آمدهد كه در ادامه نتايج شيندي و عوامل پشتيباني كننده تقسيم ال فربه دو گروه عوام
  .ه استدش

    عوامل موثر فرآيندي.الف 
اي تحقيق و تجزيه و تحليل آماري پرسشنامه، با توجه به يافته: سازي مشكالت پروژهمستند •

 در اجراي مديريت سازي را اولين عامل پاسخ دهندگان به پرسشنامه عامل مستندبيشتر
هاي با استفاده  از مستندسازي مشكالت پروژه. دانندهاي شركت ميآموزش در سطح پروژه

بهره گرفت تا از بروز مشكالت از آنها هاي جاري و آتي شركت توان در پروژهانجام شده، مي
جاد و هاي قبلي و ايمشكالت پروژهتوجه به  با ،در واقع. شودها جلوگيري در اين پروژه

هاي  مشابه در پروژهمشكالتتوان در بروز استفاده از بانك اطالعاتي در اين زمينه، مي
  .     دشوها ميد كه اين خود باعث كاهش هزينه در پروژهكرجاري و آتي شركت جلوگيري 

با توجه به اينكه اجراي يك پروژه  به همكاري تمام افراد و :  تيم  پروژهيآموزش اعضا •
. يند مديريت آموزش دخالت داشته باشندا در فرد تمام افراد باي، لذا،داردنياز اعضاي آن 

يند مديريت آموزش شامل آنچه در الگوي پيشنهادي آمده ا به فرداعضاي تيم پروژه باي
در . است تيم ياست، آگاهي كامل داشته باشند كه اين كار نيازمند آموزش افراد و اعضا

 شناسايي آموزشها، نحوه تجزيه و برايها و ابزارهاي مورد نياز روش ، فنون ازد افراد باي،واقع
 ،يند مديريت آموزش مد نظر استاتحليل، نحوه پاسخ به آموزشها و موارد ديگر كه در فر

  . آگاهي داشته باشند
ن به د اهميت دا،اين عامل در واقع: شناسايي آموزش در تمام سطوح و دسته بندي آنها •

از نظر پاسخ  .است سطوح استراتژي سازمان، برنامه ها و خود پروژه شناسايي آموزشها در
شناسايي آموزش مانند طوفان فكري، علت و معلولي، روشهاي دهندگان استفاده از فنون و 

 پس از شناسايي آموزشها، آنها را در موضوعات .است پروژه الزم يدلفي و غيره براي اعضا
يند مديريت آموزش از آنها استفاده احل بعدي فرد تا در مراكر دسته بندي دمشترك باي

  .دشو
نقش مديريت دانش در حل مشكالت پروژه بسيار : ارتباط مديريت دانش و مديريت آموزش •

 با استفاده از سازكارهاي مديريت دانش، دانش آشكار د در اين مرحله باي،در واقع. استمهم 
كاهش يا استراتژي مقابله با راي بو پنهان مديران ارشد و مقامات اجرايي پروژه  را 

در اين بين . دكرتر سازمان منتقل در سازمان به سطوح پايينشده آموزشهاي مطرح 
سازي و انتشار دانش، انتقال ا و آموختن اشتباهات گذشته، ثبت، ذخيرهههبه تجرب دستيابي

 ياه ه به تجربكيد آن بر دستيابيأحل مشكالت آموزشي، تبه منظور  افراد بهموقع دانش هب
سايرين و آموختن از اشتباهات گذشته و در يك كالم استفاده از مديريت دانش در رفع 



                                                                                                   

     نجفي... اسدا                                                                                                                   
                                                                                                           

 

113 

  .ز اهميت است يار حايمشكالت آموزشي پروژه بس
اين عامل به استفاده از ابزارها : و روشهاي معتبر در زمينه مديريت آموزش استفاده از ابزارها •

ترين   مناسبد باي،واقع در .دارد توجه آموزش مديريت لمراح از هريك در نياز مورد روشهاي و
 الگوي مراحليك از  استفاده در هربراي توجه به ساختار پروژه هاي شركت  ابزار را با
، چرا كه كرد جلوگيري مرحله در هر روشها و از كثرت ارائه ابزارها و كرد استفاده يپيشنهاد

   پيشنهاد، و لذاشدده كنندگان خواهد پيشنهاد ابزارهاي زياد باعث سردرگمي استفا
  .شوداستفاده   مناسب با توجه به ماهيت پروژه هاي از ابزار مرحله در هر شودمي

طبق تحقيق ميداني و مصاحبه : پروژه آموزش اجراي مديريتنفعان از فوايد  سازي ذي آگاه •
اجرا ز داليل  پرسشنامه، يكي اهاي نيز دادهو نيز تشكيل جلسات متعدد با كارشناسان و 

  مديران، پيمانكار، كارفرما و كليهآگاه نبودن مديريت آموزش در سطح شركت نشدن 
نفعان  ذيبيشترنظر ه  ب.است سازمان در آموزش مديريت يندافر از استفاده در نفعان پروژهذي

يند احاضر به اجراي فرآنها  و استمديريت آموزش يك جنبه غير ضروري و هزينه بر 
  توان با تشكيل جلسات آگاه سازياز نظر پاسخ دهندگان مي .موزش نيستندمديريت آ

 يارجاي كه از اكارگيري مديريت آموزش و كاهش هزينهه  فوايد بازنفعان پروژه، آنان را ذي
 . دكرد، آگاه شومديريت آموزش عايد سازمان و پروژه مي 

هاي مديريت آموزش در مهار توسعه برنادهايجاد كميته مديريت آموزش به عنوان عهد •
 براي در اين تحقيق ايجاد كميته مديريت آموزش هن شركت كنندااز نظر محقق: سازمان

  از جمله وظايف اين كميته است كهاجراي فرآيند مديريت آموزش در سازمان مفيد و الزم 
 هايرويداد تحليل و تجزيه و شناخت آموزش، مديريت يندافر اجراي ريزيرنامهببه توان مي

 كنترلي و نظارتي آموزشها و ايجاد هماهنگي برنامه هاي نظامممكن الوقوع، انتخاب 
در اين كميته براي . داشاره كرمديريت آموزش با ساير فعاليتها و واحدهاي سازماني و غيره  

  .دشوهر آموزش يك مسئول آموزش تعيين مي
 مديريت با مأتو فرصتهامديريت  ، مدون مديريت پروژهروش شناسي:  عوامل پشتيباني كننده.ب

عنوان متولي اجراي مديريت ه بمدير پروژه ، )فرهنگ سازي( ايجاد فرهنگ مديريت آموزش تهديدها، 
لزوم رعايت  هاي مديريت آموزش در سطوح باالي سازمانحمايت و پشتيباني از برنامهآموزش، 

  .رود از عوامل پشتيباني كننده به شمار مي سلسله مراتب سازماني
در اين امر : هاي مديريت آموزش در سطوح باالي سازمانحمايت و پشتيباني از برنامه •

  شركت)هيئت مديره(نقش مديران عالي . استثر مديريت آموزش داراي اهميت ؤاجراي م
تواند به پياده مديريت ارشد مي. در اجراي مديريت آموزش در سازمان بسيار ضروري است
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 . ك كند و هم دردسر جدي در اجراي آن باشدسازي مديريت آموزش كم

شناخت و درك واضح و صحيح اين امر به منظور : تهديدها مديريت با توام ها،تفرص مديريت •
  .  استثرؤيند مديريت آموزش در سازمان مااز آموزش براي اجراي فر

  ثرؤم وزشآم مديريت اجراي در مدير پروژه :آموزش مديريت اجراي متولي عنوانهب پروژه مدير •

عامل  چهار در پروژه مدير يك اصلي ن شركت، مسئوليتهايااساس نظر محقق و براست 
 مدير پروژه  اينكه براي ليكن .  استكيفيت پروژه و زمان هزينه، هدف، كليدي پارامتر

 بايد لزوماً بگيرد، دسته ب را سيستم كنترل و باشد داشته مانور قدرت هاحوزه اين بتواند در

  .ندكتقويت  مديريتي مختلف هايحوزه در را خود ايقابليته
ثر در اجراي مديريت آموزش در ؤعامل ماين امر : ي مدون مديريت پروژهشناسروشداشتن   •

 ايده شدن مطرح لحظه از پروژه، مديريت علوم از گيريبهره اين اساس، بر. سازمان است

  محسوب پروژه مدير و اقتدار قدرت عامل عنوانه ب آن،اجرا و اختتام  مرحله تا پروژه
 ،)كيفيت و هزينه زمان،(پروژه كليدي ايهمعيار و هدفدستيابي به  ود و درشمي

   .شوندمي مديريت مطرح مسئوليتهاي ثانويه
  و براستثـــر ؤبراي اجراي مديريت آموزش در سازمان مفرهنگ سازي : فرهنگ سازي •

 سازمان عامل حياتي در اجراي اساس نظر محققان، فرهنگ مديريت آموزش در يك
 كه است مشكالتي گيرنده بر در آموزش مديريت  فرهنگ.شودمديريت آموزش محسوب مي

 . است  آموزشمديريت در فرهنگي ضعف از ناشي

ي در اين مطالعه به دنبال آن بوده ايم كه با يك مطالعه موردي نشان دهيم يك اجرا با ديدگاه كم
 روش.  امكان پذير است عوامل وجود دارد، كامالًعواملكه وابستگي بين  از تحليل عوامل در جايي

 در اين تحقيق استفاده ،سازد را ممكن ميعواملگيري روابط و وابستگيهاي بين فريدمن كه اندازه
نتايج نشان داده است كه در اجراي مديريت آموزش عزم جدي سازمان براي بر طرف . استشده 

بايد مديريت آموزش در سازمان باور شود و . استضروري ها ر راه پروژهكردن موانع موجود بر س
آنها كاركنان و مديران به اثربخشي آن در پروژه ها اعتماد پيدا كنند و تنها در اين صورت است كه 

  كه نيست كوچكي چالش سازماني آموزش مديريت اجراي. براي رفع موانع اقدام خواهند كرد
 به د براي اجراي مديريت آموزش در سازمان ابتدا باي،اينوجود با . شود اجرا مدت كوتاه در راحتي به

. دشوثر همت گماشت تا زمينه براي اجرا و پياده سازي مديريت آموزش هموار ؤشناسايي عوامل م
يند مديريت افر مطالعه مراجع مديريت آموزش، از ديدگاه موفقيتد در پژوهش آتي با شوپيشنهاد مي

ارائه از طرف ديگر، روش  .ندشو استخراج نيزيند مديريت آموزش ا فرمل كليدي موفقيت، عواآموزش
دست ه  درصد ب88,1مقدار آن باالي كه [ با استفاده از آلفاي كرونباخ  ودر شركت آزمون شدشده 

يد يأ درصد كاركنان مورد ت77و توسط بود  مورد اعتبارسنجي قرار گرفت و اعتبار آن هم علمي ]آمد
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 كه شدي پرسشنامه از اعتبارسنجي محتوا استفاده يروابراي سنجش است كه   ذكرشايان. ر گرفتقرا
ها بوده پرسشنامه  درصد اعتبار در85,2دهنده ميزان  نتيجه نشانو  است مبتني بر نظرسنجي عمدتاً
بوده  درصد 88,1د كه ميزان آن شپايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده براي سنجش و . است
  تحليل مديريت آموزش مهندسي. ي تحقيق عملي بوده استيي و پاياياين نتايج بيانگر روا. است

گونه   اين تقريباً،اي كه انجام شده است و با مطالعهاستاساس روش ارائه شده براي اولين بار بر
  .تحليل و با اين وسعت انجام نشده يا منتشر نشده است
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