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   شبکه خدمات کارکنانهاي آموزشی فنی در بهبود سطح مهارت ثیر دورهأت      

  )شرکت سایپا یدك: مطالعه موردي( پس از فروش صنعت خودروسازي     

 
   2ن و علیرضا برلیا1ینینائی جالل غالمرضا

  

وسازي بر بهبود مهارت هاي آموزشی فنی خدمات پس از فروش خودرثیر دورهأاین پژوهش با هدف بررسی ت :چکیده

توانایی  هفتشامل   متغیر10 هاثیر این دورهأبراي سنجش میزان ت .ها انجام شده استفراگیران شرکت کننده در دوره

 رفع عیب و ، کنترل ایرادات،بندي کنترل حدسها اولویت، تشخیص ریشه عیبها، شناخت سیستم،پرسش از مشتري

 .هاي آموزشی بررسی شده استجایگاه شغلی و نوع دوره،  میزان تحصیالت،چنینتوانایی کنترل رفع عیب خودرو و هم

هاي کلیه فراگیران حاضر در دوره جامعه آماري .بوداز نوع پیمایشی و همبستگی و روش تحقیق کاربردي و توصیفی 

 آوري اطالعاتابزار جمع. ند نفر آزمون شد1422ده از فرمول کوکران با استفا .ندبودنفر  2670 و 1391در سال  مذکور

یید أ دانشگاه تانادت اسهايروایی محتواي پرسشنامه با استفاده از نظر. بودال ؤ سهفت باپرسشنامه آزمون مهارت سنجی 

گیري فرضیات از آزمونهاي براي اندازه. شدبرآورد  759/0ضریب پایایی پرسشنامه آزمون از طریق آلفاي کرونباخ  .دش

 از آزمونها نشان داد دست آمدهنتایج به. دشکروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ،من ویتنی، ویکاکسون

  هااین دوره هاي آموزشی سبب افزایش مهارت فنی فراگیران شرکت کننده دردوره، گانهکه در کلیه متغیرهاي هفت

 و نوع پست فراگیر در نمایندگی دارد دار وجودمهارت فراگیران رابطه مثبت و معنا و بین تحصیالت و افزایش نمره ودشمی

هاي آموزشی مختلف سنجی دورهبین تغییر نمرات مهارت. دکر را مشخص ثیر معنادارأدر افزایش نمره مهارت فراگیران ت

  . شد مشاهده میاختالف معنادار

 

 

 . ماتریس صداي مشتري،عیب یابی خودرو، مهارت سنجی، اثربخشی :کلیدي هاي واژه

  

____________________________________________________________________ 
 

  yahoo.com @ sgjalalin . دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،دانشیار دانشکده مهندسی صنایع. 1

. ، تهران، ایرانرانیا صنعت و علم دانشگاه ،شرفتیپی مهندس دانشکدهیی اجرا آموخته رشته مدیریت دانش .2
aliberelian7558@gmail.com 

 
 )       23/2/1393: مقاله دریافت        (                                                                                                       

  ) 29/4/1393 :پذیرش مقاله(                                                                                                      

 

 



... شبکه خدمات پس از فروش  آموزشی فنی در بهبود سطح مهارت کارکنانهايثیر دوره تأ


118    

 دمهقم .1

ي اگر توانمند .ددهموریت خود را انجام أهر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا م

 الزم ،اما اگر چنین نباشد ، آموزش ضرورت چندانی ندارد؛کارکنان موجود پاسخگوي این نیاز باشد

 به اهمیت ،لئشدن مساتر همگام با پیچیده .توانایی و انطباق پذیري افزایش یابد، است سطح مهارت

وري نیروي انسانی  به خصوص زمانی که نقش بسیار مهم آموزش در بهره،شودآموزش نیز افزوده می

ثیر أشدند و دگرگونیهاي فنی ت به آسانی فرا گرفته می،زمانی که مشاغل ساده بودند .شودمشخص می

ا ب .ش یا تغییر مهارتهاي خود نداشتند کارکنان نیاز چندانی به افزای،از این رو آنها داشت؛اندکی بر 

افزونی بر سازمانها  فشار روز،شتابی که در سالهاي اخیر در جوامع پیشرفته روي داده است تغییرات پر

نوع مشاغل مورد ،  تا محصوالت و خدمات تولیدي آنها و نحوه تولید و عرضه محصوالت استدهوارد ش

  .]1[ندشون مشاغل بهنگام ایشدن نیاز و مهارتهاي الزم براي انجام 

ل مرتبط با اشتغال را در بخشهاي مختلف ئ مسا،اي عالوه بر دانش عمومیآموزش فنی و حرفه

وجه به نقش عمده نیروي لذا،  با . ترین آنهاست مهمزندگی در بر دارد که اقتصاد و معیشت زندگی از

یابی به  دست موجبد بایاي آموزشهاي فنی و حرفه،انسانی در توسعه اقتصادي و اجتماعی

هاي کاهش ضایعات و هزینه، زیادي همچون افزایش توان فنی و کیفی تولید و در نتیجهدستاوردهاي 

 سازمانهاي نوین ،امروزه. ]2[ قدرت رقابت در بازارهاي جهانی شود،در نتیجهو تولید و ایجاد نوآوري 

تهاي مختلف را اي از مهاربینش مناسب مجموعهکه بتوانند با   نیاز دارندايبه انسانهاي توسعه یافته

ضمن خود دانش و مهارت گسترده ، ابتکار،  انسانهایی که با خالقیتکار گیرند،در مشاغل متعدد به

  .]3[نندکمیکمک نیز  به تحقق اهداف سازمان خود ،موریتهاي شغلیأ بهینه م دادنانجام

هایی لفهؤ انسانی کارآمد و کارآزموده از جمله مبرداري از نیرويبهره وريابا پیشرفت صنعت و فن

در گذشته .  صنعتگران و متخصصان نظام آموزشی در سراسر جهان قرارگرفتبسیاربود که مورد توجه 

این مسئولیت با گسترش صنایع  مسئولیت مهارت آموزي نسل جوان بر عهده بزرگان و اصناف بود و

،  مهارت و شاغالن بخشهاي تولیديي جویندگان کار بدونیا بازآموزماشینی و نیاز مردم به آموزش 

اي در  آموزش فنی و حرفهنقش. اي گذارده شدبرعهده نظام آموزشی فنی و حرفه کشاورزي و تجاري

 ،وريا تحوالت سریع در صحنه علوم و فنماهر مورد نیاز جوامع و در جهتتربیت نیروي انسانی 

  . شداي موضوع آموزشهاي فنی و حرفه هب جهان کشورهاي پیش از بیش توجه موجب

وظیفه ارائه خدمات تعمیراتی به کارکنان آن  که ،خدمات پس از فروش خودرودر بخش 

ارائه هاي آموزشی فنی  دورههستند، الزم استدار خودروهاي تولیدي هر شرکت خودروسازي را عهده

 ،امروزه. دست آورندرا بهقابل قبول حداقل مهارت ببینند تا ها کارکنان آموزش این دورهدر و شود 

خودروهاي برگشتی از ، شکایت مشتریان، نتایج دریافتی از کانالهایی همچون نظرسنجی از مشتریان

دهد که یکی از دالیل می یابی علت اصلی آنها نشانسوي مشتریان و سایر کانالهاي مشابه و ریشه
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 که به آموزش استیراتی داراي مهارت الزم  نبود یا کمبود نیروهاي تعم،وجود مشتریان ناراضی

 ،سازدمشخص می هاي آموزش فنی بار دیگر ارزش خود راسنجی دوره مهارت،پس. دندارنیاز اثربخش 

  .نخواهد بود، اثرگذار  نشود و در سطح دانش بماندتبدیل زیرا آموزشی که به مهارت

 یکی از دو قطب خودروسازي  به عنوان شرکت خدمات پس از فروش سایپا و،شرکت سایپایدك

وظیفه  کشوراز  نمایندگی در سراسر ایران و چندین نمایندگی خارج 700 با داشتن بیش از ،ایران

 رد سال برعهده دا20را بیش از ) سایپا(ارائه خدمات پس از فروش به خودروهاي تولیدي شرکت مادر

  یکی از. دهد ارائه می خودروعنوان یکی از دو محصول خود به مشتریانو خدمات تعمیراتی به

ثیرگذار بر ارائه خدمات تعمیراتی وجود تعمیرکاران و کارشناسان فنی با صالحیت أترین عوامل تمهم

 که تعمیرکاران و کارشناسان استترین پارامترهاي صالحیت  آموزش یکی از مهم،بدون شک .است

بدین  .خود آن آموزشها را دیده باشندمطابق شرایط احراز شغل  بایدفنی شبکه خدمات پس از فروش 

هاي آموزشی فنی مرتبط با خودروهاي  دپارتمان آموزش این شرکت کلیه دوره1371 از سال ،منظور

 دوره آموزشی فنی براي 43 تعداد 1392در سال . ده استررا برگزار کتحت پوشش تعمیراتی خود 

شده است که تمرکز اصلی تحقیق  گزارکارشناسان فنی و تعمیرکاران شبکه خدمات پس از فروش بر

  .ستهاحاضر نیز بر این دوره

  

  بیان مسئله .2

آینده اقتصادهاي کاربر از نظر هانس وان کینگل در عصر
1

بر و سرمایه
2

جاي خود را به اقتصادهاي  

بردانش
3

و  هاي تحقیقاتی و آموزش ارتباط مستقیم وجود داردبین رشد اقتصادي و هزینه .دهند می

امیل . ]4[دهندگذاري را در زمینه آموزش انجام میي صاحب علم و پیشرفته بیشترین سرمایهکشورها

 رویکردي با عنوان ،آغازگر و مروج نگرش جامعه شناختی در ادبیات جامعه شناسی آموزش، دورکیم

پرسد چه د که به زبان ساده از آموزش و پرورش میکرجامعه شناسی آموزش و پرورش را ترسیم 

اي ایجاد یکی از مسئولیتهاي بزرگ نظامهاي آموزش فنی و حرفه. ]5[کنیی و چه کار میهست

هایی براي حضور موفق فراگیران در بازار کار از طریق فراگرفتن مهارتهاي مورد نیاز جامعه و زمینه

 بدون. است اقتصاد کشور هايرخچجامعه و کمک به چرخیدن در افزایش درآمد و کاهش افراد بیکار 

وري الزم برخوردار  از بهره، که توانایی رسیدن به این مهم را نداشته باشداي نظام آموزشی،شک

   اهمیتامرهاي تشخیص این  میزان تغییرات انجام شده پس از آموزش و سیستم، و لذایستن

____________________________________________________________________ 
 

1. Work-Intensive Economy 
2  . Capital-Intensive Economy 

3. Knowledge-Intensive Economy 
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میزان اي قابل قبول نظرگرفتن ردیف بودجه دربا  کشورهاي دنیا براي این مهم بیشتر. داردسزایی به

خصوص در بخش به  مشکالت زیادي را نبود نیروهاي کارآمد قطعاً. سازند را متصور میامراهمیت این 

 بین شغل و نوع آموزشهاي ارائه شده سبب کاهش کارایی ، ناهماهنگیهمچنین. کندصنعت ایجاد می

  ارت فروش خودرو در افزایش مهنقش آموزشهاي فنی در صنعت خدمات پس از .شودافراد می

تغییرات حاصل از آموزشهاي فنی  روش یا روشهاي سنجش مهارت و نبودیابی بسیار مهم است و عیب

  . شود بزرگی محسوب میخأل

  

  اهداف پژوهش .3

هاي هاي آموزشی فنی بر تغییر مهارت فراگیران دوره بررسی اثرگذاري دوره این پژوهشهدف اصلی

  ثیرگذار برأ بررسی نقش عوامل تفرعی آنو هدف آموزشی فنی خودرو در شرکت سایپا یدك 

هاي آموزشی و سطح پست فراگیران شرکت کننده در دوره، هاي آموزشی فنی نظیر مربیدوره

  . بودتحصیالت از نظر تحصیالت دانشگاهی و غیردانشگاهی

   

  لهئضرورت و اهمیت مس .4

ازمانهاي خدمات پس از ترین معضالت سز بزرگیکی ایابی عیبناتوانی در  ویژهبهنبود مهارت و 

خالقیتها و ایجاد مهارت در نیروي کار کشور ،  تربیت و پرورش استعدادهابه و استفروش صنعتی 

 نشدن این دانش به نیروي انسانی، نتقلمروز در این زمینه و صورت نبود دانش فنی به در .نیاز دارد

 اثربخش نبودن ،همچنین .بیش از پیش شاهد وابستگی کشور به کشورهاي دیگر خواهیم بود

آموزشهاي فنی با صرف زمان و هزینه هنگفت سبب واماندگی نیروي انسانی و راکد ماندن صنعت 

 .دزیادي دار  سنجش میزان تغییر مهارت آموزشهاي فنی اهمیت بسیار،بنابراین .کشور خواهد شد

حرفه و کسب و ، ز شغل احراي که سبب تغییر تفکر براهستند آموزشهاي فنی آن دسته از آموزشهایی

رود افراد پس از انتظار می. دهدامور افزایش میدادن د و کارایی و توانایی فرد را در انجام وشمیکار 

  .]6[ برخوردار باشند مذکورهاي آموزشی از سطح مهارت باالتري قبل از برگزاري دورهگذراندن دوره

  

  پیشینه پژوهش  .5

هاي آموزشی شرکت ایران ارزیابی اثربخشی دوره«نوان  ع در تحقیقی با1383عباسیان در سال 

بررسی  بر اساس مدل مذکور 206 ی دوره آموزشی جوش مقاومتی خودرو پژو اثربخشدر باره »خودرو

تغییرات ایجاد هد که دنشان میتحقیق وي از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران نتایج . کرد

هاي ضمن خدمت خراسانی و دوستی در ارزیابی اثربخشی دوره. ]7[است مطلوبی شده در سطح نسبتاً
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منظور شناسایی دالیل نقص در تولید  به1390مهندسی بر اساس الگوي بازگشت سرمایه در سال 

 محاسبه میزان  و)دانش و مهارت آنها(محصوالت صنعت تولید اتومبیل و بررسی نقش عوامل انسانی 

پژوهش نتایج  .دکردن خدمت مهندسی شرکت ایکامکو تحقیق بازگشت سرمایه در آموزشهاي ضمن

  نشان داد که آموزشهاي ضمن خدمت موجب افزایش مهارت شغلی نیروي انسانیآنها 

هاي آموزشهاي مهارت محور در بخش محمد بیگی و همکاران در ارزیابی اثربخشی دوره. ]8[شودمی

محور هاي آموزشی مهارتربخش نبودن دوره نشان دادند که بیشترین دالیل اث1392صنعت در سال 

 هماهنگ نبودن آموزشها با دنیاي کار ،در بخش صنعت نامناسب بودن زمان یادگیري و همچنین

لی و ادیت .]9[است
1

حرکتی در جهت بهبود اثربخشی آموزش فنی و «در تحقیقی با عنوان ) 2010( 

عنوان جنبه ها بهاین دوره ل مربی درند که عامرد بیان ک»ضمن خدمت کارکنان از طریق مربیگري

فرصت یادگیري براي کارکنان در . دارداي کارکنان تازه کار نقش سازي حرفهمهم براي آماده

 انادتکارکنان و اس، آموزشهاي ضمن خدمت حاصل تعامل پویا بین مربیان آموزش ضمن خدمت

دکاستر .]10[است که یکی از نتایج تحقیق مذکور ستدانشگاهها
2

با در کتابی ) 2006( همکاران و

ضمن خدمت  هاي آموزش فنی و به ارزیابی دورهارزیابی اثربخشی کارکنان درکشورهاي اروپاییعنوان 

مقررات الزم وجود و ها نامهاگر آیین اند کههدکرچنین بیان  کارکنان در کشورهاي اروپایی پرداخته و

که  دارندی مآنان چنین اظهار .دکرآموزشها را ارزیابی هاي این توان بسیاري از جنبه می،داشته باشد

تواناییها و ظرفیتهاي آموزش و ، روش آموزش،  بر اساس منظر محتواییدهاي آموزشی فنی بایدوره

ند که در نیمی از کشورهاي اروپایی هیچ ردگیري ک نتیجه، آنهادر نهایت .ریزي شودزیرساختها پی

  .]11[کارکنان وجود نداردمقرراتی براي ارزشیابی آموزش 

هاي آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل در تحقیقی به ارزیابی اثربخشی دوره) 1386(ساعدپناه    

نتایج این پژوهش اثربخش  .کرك پاتریک از دیدگاه کارکنان بانک مسکن شهر تهران پرداخته است

ایتن .]12[را نشان داده استهاي آموزشی از منظر کارکنان نهاد مذکور بودن دوره
3

در ) 2000 (

که بتوان در صورتیکه  آموزشهاي ضمن خدمت و فنی به این نتیجه دست یافت در خصوص یتحقیق

توان نگرش کارکنان را بهبود  می،کردهاي آموزش فنی و ضمن خدمت با کیفیت باال برگزار دوره

هاي برگزار شده فنی و ضمن رهاو بین اثربخشی دو. برد و انگیزه کار با کیفیت را در آنان باال بخشید

این آموزشها باید با امکانات و که وي معتقد است  . دادانخدمت و اثربخشی کار رابطه مستقیمی را نش

رائه شود تا کارکنان نیز به همان اندازه از دانش و مهارتهاي باالتري برخوردار شوند و اوریهاي باال افن

____________________________________________________________________ 
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موریس .]13[سسه را باال ببرندؤاثربخشی سازمان و م
1

بر اساس نتایج زاودسکی) 1996(
2

 )1995 (

که بین افرادي که آموزش فنی است ده کرمبنی بر بررسی رابطه بین آموزش و توانمندي چنین بیان 

سریکیو .]14[اوت وجود داردتفاند، آموزش ندیدهاند و آنهایی که و ضمن خدمت دیده
3

در ) 1992(

 که ه است نتیجه گرفت،نیازهاي آموزشی نیروي انسانی انجام داده بارهپژوهشی که در کشور فرانسه در 

 و بین آموزش و کارایی سازمان رودشمار میبهآموزش جانشین مناسبی براي سوابق خدمت کارکنان 

ثیرگذار بر افزایش اثربخشی أکی از عوامل مهم و تیوي انگیزش را . وجود داردارتباط مستقیمی 

ق و صابري با نقلی از یان فن دونگمطل .]15[داندسازمان می
4

 عنوان در پژوهشی با) 1992 (

 آموزش فنی و در خصوص »یک طرح نوآورانه در نظام آموزشی هلند، یادگیري از طریق مشارکت«

تسهیالت تولیدي ، کارگاه مدرسه، کالسمانند اي بیشتر هاي تربیت حرفه محیطبر  و بررسیاي حرفه

، پذیرياي بیشتر بر اشتغالاینکه مراحل تربیت حرفهبا توجه به د و کردن کیدأمحل کار ت  ودر مدرسه

بر آن ثیر أاي و تهاي فنی و حرفه به بررسی دوره،دارد اي اتکاآگاهی حرفه  واياندوزي حرفهتجربه

  .]16[ثرندؤها بر کاریابی ماین دورهکه  نشان داد  آنهانتایج تحلیلو کاریابی در شهر اراك پرداختند 

تحقیقی . داردنقش بسیار مهمی مشارکت در دوره یکی از مواردي است که در یادگیري فراگیران 

 ساله نشان داد که مرتبط بودن فعالیتهاي فراگیران به مباحث دوره 19 تا 16آموزش جوانان در باره 

  .]17[رودتر می اثربخشی دوره نیز باال،چه امتیاز این دو بیشتر باشد  و هردارداهمیت بسیار زیادي 

سامونز
5

ثر بر افزایش مهارت فراگیران ؤنشان دادند که یکی از عوامل م )1995(همکاران  و 

 ها در کیفیت دورهانادت نقش اسدر خصوص) 1385( رضائیان و همکاران .]18[استکیفیت تدریس 

، اس هویتها از قبیل احس و ده مقوله انگیزش مربیان دورهبررسی کردندهاي آموزش فنی دوره

حمید رضازاده  .]19[دانستند ثیرگذارأعنوان عوامل تحقوق و پاداش و غیره را به، پیشرفت و ارتقا

هاي فنی سبب افزایش مهارت  خود به این نتیجه رسید که آموزش دورهپژوهشدر ) 1373(ازگلی 

شریفی و  .]20[استفاده از ابزار و تجهیزات مرتبط با شغل و کاهش ضایعات محصول خواهد شد

آموزي بر میزان رضایت و استرس هاي مهارتثیر دورهأمنظور بررسی تتحقیقی را به) 1391(اسالمیه 

شغلی کارکنان دانشگاهها انجام و نشان دادند که بین رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی کارکنان 

 .]21[شودهاي مهارت آموزي ارتباط مستقیمی مشاهده میو برگزاري دوره
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  قیق ات تحادبی .6

 یعنی اینکه تا چه اندازه خروجیهاي؛ اثربخشی:1اثربخشی
2

 منظور و اهداف از پیش با تولید شده 

فراهم به معناي تفاوت اصلی اثربخشی و کارایی این است که اثربخشی  .استهماهنگ تعریف شده 

داري صحیح از برلیکن کارایی به بهره، استآوردن رضایت انسان و میزان انطباق نتایج مورد انتظار 

 ولی اثربخشی ،ی است مقطعی و کمکارایی معموالً .شودمنابع براي دستیابی به نتایج مربوط می

  .]22[یندي طوالنی و کیفی استافر

گاترى .آر .روانشناسى به نام اي :مهارت
3

صورتى تعریف کرده است که  مهارت را به) 1952( 

فته او مهارت قابلیتى است که با اطمینان معین و صرف به گ. گیرد هاى مهم آن را در بر مى مشخصه

  . حداقل انرژى یا زمان کارى به نتیجه برسد

ترین  محصوالت صنایع خدمات پس از فروش خودروسازي ارائه خدمات تعمیراتی به یکی از عمده

  و در شرکت سایپا یدك نیز این خدمت یکی از دو محصولاستخودروهاي تولید شده شرکت مادر 

  ،براي ارائه خدمات تعمیراتی با کیفیت بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است. استاین شرکت 

هاي آموزشی مرتبط با  تحصیالت و دوره،شرایط احراز شامل تجربهبا داشتن  افراد کارگیريبه

ترین همیکی از م. داردسالمت روانی اهمیت بسزایی  داراي ،همچنین و تعمیراتی خدمات ارائه فعالیتهاي

 افزایش دانش و مهارت تعمیراتی ،هاي آموزش فنی داشته باشدرود دورهی که انتظار مییاهاثر

. دارداي دیده اهمیت ویژه نحوه سنجش تغییر مهارت فراگیران آموزش.استدیده فراگیران آموزش

به جلو  فنی از روش رودست آمده از دوره آموزشبهبراي سنجش مهارت 
4

در این  .استاستفاده شده  

 در دوره  شدهروش ابتدا از فراگیر قبل از حضور در دوره آموزش فنی در خصوص موارد مطرح

پس از گذراندن به توصیه کرك پاتریک فراگیر . شود وي ثبت میاي برايو نمرهاالتی پرسیده ؤس

زش داده شده را عنوان کار عملی در نهاد تعمیراتی موارد آمو ماه به3 حداقل دایبهاي آموزشی دوره

در شبکه خدمات پس از فروش . شودمی پس از این مدت میزان تغییر مهارت وي ارزیابی ند؛کاجرا 

یابی فرایند عیبياربه اجتعمیرکار و کارشناس فنی محور کسب مهارتهاي فنی خودرو قادر بودن 
5
 

ر شبکه خدمات پس از با توجه به تحقیقات انجام شده د. شودمی  که به روشهاي مختلفی انجاماست

  بسیاري از نارضایتیها و برگشتیهاي خودرودلیل ،خصوص ایرانیبه  ،فروش شرکتهاي تولید اتومبیل
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سنجی تعمیرکاران و کارشناسان فنی پس از  مهارت،لذا. استیابی خودرو توانی تعمیرکاران در عیبنا

کار بر یافتن رویه انجام  . شده استیابی قرار دادههاي آموزشی بر اساس توانایی عیبدوره گذراندن

اي  که در این مقاله به صورت ساختار یافتهاستیابی شرکتهاي رنو و نیسان  از استاندارد عیبگرفته

 به ؛است ایجاد فضاي واقعی تعمیراتی براي فراگیر  وسنجیاساس این روش مهارت. شودمی عنوان

  .شودیسنجیده ممهارت وي  عیت واقعی از طریق قرار دادن فراگیر در موق،عبارت دیگر

به  با توجه به بیشترین میزان خودروهاي برگشتی :شناسایی بیشترین عوامل نارضایتی مشتریان

 ، نارضایتیاالت مورد نظر کارشناسان فنی شبکهؤشکایت مشتریان و س، مشتریانسبب نارضایتی 

مشتریان در قالب ماتریس صداي مشتري
1

دن بیشترین عوامل کر مشخص  با،سپس. شودمشخص می 

سنجی آموزش االت مهارتؤسنجی س مشتري به عنوان موضوع آزمون مهارتاتاظهارناخشنودي از 

  .شود می مطرحیابیبا محوریت سنجش توانایی عیب

هاي آموزشی با محوریت االت اثربخشی دورهؤمنظور طراحی س به:2یابیطراحی دیاگرامهاي عیب

 حاضر حاصل پژوهشکه به عنوان دستاورد   تشریح شوددابی اظهار مشتري باییمسیر عیب، یابیعیب

منظور تسهیل این امر با استفاده از به. استشرکت سایپایدك  تالش سه ساله تیم مهندسی در

هاي فنی و غیره بخشنامه و اطالعیه، یابیراهنماي عیب، مستندات تعمیراتی نظیر راهنماي تعمیراتی

ی خودرو در قالب فلوچارتیابدیاگرام عیب
3

مسیر شناخت و رفع  یابیهر دیاگرام عیب .دترسیم ش 

 بر اساس راهنماي تعمیراتی شرکتهاي نیسان و رنوکه کندعیب خودرو را مشخص می
4

شامل هفت  

تغیرهاي سنجی آموزش و ماالت مهارتؤ اساس طراحی ساست ومرحله پشت سرهم و بهم پیوسته 

  :است به شرح زیر هتحقیق حاضر نیز بوده ک

 ؛شودیده  پرسداالتی که از مشتري بایؤ س کردنمشخص  

  هستند؛مرتبط هایی که با اظهار یا عیب مطرح شده  سیستمکردنمشخص 

  ؛هر قطعه و متناسب با اظهار مشتري  قطعات و ایرادات مرتبط باکردنمشخص 

  ؛ اولویت قطعات مورد کنترلکردنمشخص 

  ؛لم بودن قطعه ساآزمایش روشهاي کردنمشخص  

  ؛ روشهاي رفع عیب قطعاتکردنمشخص  

 روشهاي کنترل رفع عیب قطعاتکردن مشخص .    

                   
____________________________________________________________________ 
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  هاي تحقیقفرضیه .7

  :هاي پژوهش به قرار زیر استفرضیه

  ؛داردثیر معنادار أت هاي آموزشی بر افزایش مهارت فراگیران آموزشهاي فنی گذراندن دوره.لفا  

   ؛داردأثیر معنادار تی بر کسب نمرات آزمون مهارتی فنی  نوع مرب.ب

  ؛داردأثیر معنادار ت نوع پست فراگیران در تغییرات نمرات آزمون مهارتی فنی .پ

  ؛شود بین سطح تحصیالت و تغییرات نمره مهارت ارتباط مستقیم مشاهده می.ت

  .شودعنادار مشاهده میهاي آموزشی مختلف اختالف م بین تغییر نمرات مهارت سنجی دوره.ث

  

  روش تحقیق    .8

با توجه به ماهیت موضوع و هدفهاي پژوهش از نوع توصیفی  بود وپژوهش حاضر از نوع کاربردي 

  جامعه مورد مطالعه کلیه فراگیران شرکت کننده در. پیمایشی و همبستگی استفاده شده است

کارشناسان فنی و تعمیرکاران شبکه  اعم از ،1392هاي آموزشی فنی شرکت سایپا یدك در سال دوره

از آنجا که اخذ آزمون از تمام این . بود نفر 2670 که تعداد کل آنها ، بودندخدمات پس از فروش

 با ،بنابراین. گیري تصادفی ساده استفاده شد از روش نمونه،لذا، بودبر یر و هزینهگفراگیران بسیار وقت

ابزار ، با توجه به اهداف پژوهش .دست آمده نمونه ب1422د  تعدا،مجموعدر استفاده از فرمول کوکران 

که  بود گزینه 40ال و بیش از ؤ س7هاي آزمون مهارت سنجی مشتمل بر آوري اطالعات برگهجمع

هریک از . بودبه جلو و تئوري مهارتی  سنجی نیز روو روش مهارت دادمتغیرهاي تحقیق را نشان می

االت را ؤد و اساس سش که در بخش قبل بدان اشاره بودیابی یب مرحله عهفتاالت متناسب با ؤس

 استاد ياههاي آزمون از نوع روایی محتوا با استفاده از نظرروایی برگه. دادمییابی خودرو تشکیل عیب

 43به دلیل اینکه ساختار آزمون تمام . شدیید أ آموزش شبکه تانادتمشاور و شش نفر از اس، راهنما

ضریب . شد پایایی و روایی براي ساختار مذکور محاسبه ،لذا، بودشده ت مرحله یاددوره داراي هف

آزمون و ها به روش پیشثیر دورهأروش سنجش ت .دست آمدهب 759/0االت آزمون ؤپایایی کرونباخ س

تحلیلهاي استنباطی بر اساس متغیرهاي تحقیق ،  که از مقایسه نمرات این دو بخشبودآزمون پس

هاي پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  تحلیل داده.تصورت گرف

SPSSانحراف معیار و ، هاي آماري میانگینر سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه د. انجام شد

و در سطح آمار استنباطی با توجه به غیر پارامتریک بودن توصیف هاي پژوهش درصد فراوانی داده

  .من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، ها از آزمون ویلکاکسونداده
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                                                  هایافته .9

هاي آموزشی ثیر اجراي آموزش دورهأ از بررسی تبه دست آمدهاین بخش ابتدا نتایج آمار توصیفی  رد

  قبل از برگزاري. ارائه شده است هادورهاین  نده درفنی بر تغییر مهارت فراگیران شرکت کن

 آنها و نمرات کسب شده نجام سنجی از فراگیران ا آزمون مهارت1391هاي آموزشی فنی در سال دوره

ام و نمرات پس از دوره نجسنجی پس از دوره ا آزمون مهارت1392 از نیمه دوم سال ،سپس .دشثبت 

، ترمز و تعلیق و فرمان، هاي عمومی گروه دورهپنجهاي آموزشی برگزار شده در دوره. دشنیز ثبت 

مطابق فرمول کوکران . برق و تهویه مطبوع و گازسوز برگزار شد، رسانیموتور و انتقال قدرت و سوخت

 و شد تعداد نمونه محاسبه ،هاي آموزشی و با توجه به شرکت کنندگان هر دورهبراي هر یک از دوره

 155، فنی مکانیک ارگرک نفر 183از این تعداد  .صورت گرفت  نفر644 ارزیابی از 1422 ،جموعمدر 

 نفر امدادگر و یک نفر 38، کار CNGنفر کارگر  58، نفر جلوبندي کار 104، نفر کارشناس فنی

  نفر91، کارشناسیمدرك  نفر 98مدرك کارشناسی ارشد، نفر  6 ،همچنین .سرپرست پذیرش بودند

 در . نفر نیز زیر دیپلم بود223سطح تحصیالت و داشتند دیپلم مدرك  نفر 218  وفوق دیپلممدرك 

نمره نتایج . شودمشاهده می1391 دوره آموزشی برگزار شده در سال 43دست آمده ه نتایج ب2جدول 

 .دهند میان را نش43/4 نمره و انحراف نمره 100 از 5/52

 پارامتریک یا(  براي انتخاب نوع آزمون مناسب،ودشمشاهده می 1طور که در جدول همان

و شاپیرو ویلک براي خوبی برازندگی اجرا شد تا ) کالموگروف اسمیرنف( k-sآزمون  ابتدا )ناپارامتریک

که  طورهمان .شوددر صورت نرمال بودن توزیع نمرات تغییر مهارت از آزمونهاي ناپارمتریک استفاده 

توان گفت که می% 95با اطمینان  .است 05/0دست آمده کمتر از  بهداراسطح معن، شودمشاهده می

   از آزمونهاي ناپارامتریک براي تحلیل،بنابراین .کنندها از ویژگی نرمال بودن تبعیت نمیداده

  . شودها استفاده میداده

 

  یقیک از متغیرهاي تحق براي خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به هر  K-S آزمون :1 جدول

  کولموگروف اسمیرونف

Sig. z df 

 عامل                                     متغیر     

  پرسش از مشتري توانایی 1422 133/0 000/0

 هاي خودروتوانایی شناخت سیستم  1422 197/0 000/0

 توانایی تشخیص علت اصلی عیب   1422 218/0 000/0

  اولویتهاي کنترلتوانایی تشخیص  1422 408/0 000/0

 هاي تعمیراتیتوانایی کنترل مشخصه  1422 104/0 000/0

 توانایی رفع عیب ایرادات مشاهده شده   1422 116/0 000/0

 توانایی کنترل رفع عیب ایرادات مشاهده شده   1422 115/0 000/0
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  .داردثیر معنادار أت هاي آموزشی بر افزایش مهارت فراگیران آموزشهاي فنی گذراندن دوره.1فرضیه 

از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و نتایج به   براي پاسخ به فرضیه اول،1با توجه به نتایج جدول 

  .دست آمده ب2شرح جدول 

  

  مهارت فراگیران هاي آموزشی بر تغییرثیر دورهأدار تابررسی معن. 2 جدول

  متغیر

  

  آماره
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Z  74/5  24/6  68/6  72/6  74/6  08/7  54/6  22/7  

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

  

 05/0 آمده براي تمام متغیرها در سطح دسته بيدار، سطح معناودش که مشاهده میطورهمان

 فرض صفر مبنی ،بنابراین  واست 05/0داري کمتر از  عدد معناواست  96/1مقدار بحرانی تر از بزرگ

  در کلیه متغیرهايکه توان گفت صد میدر 95د و با اطمینان وشمیبر اثربخش نبودن آموزشها رد 

  .شودنقش آموزش در تغییر مهارت از طریق آزمونهاي مهارت سنجی مشخص می گانههفت

  .داردثیر معنادار أتهاي آموزشی فنی  نوع مربی بر تغییر نمره مهارت دوره.2فرضیه 

ایی که بیش از یک ه دوره،بدین منظور . شدبررسی نقش مربی در تغییر نمره مهارت در این بخش

 مربی در نظر دو مربی و بیش از دوهاي داراي  در دو قسمت دورهتدریس کرده بودند،آنها در مربی 

تجهیزات ،  درسیرفصل وجود سرظنکه از  انتخاب شدندفراگیرانی هاي آماري گرفته شدند و در نمونه

نیاز هاي پیشدوره ت و گذراندنتحصیال، شرایط احراز از نظر تجربه، امکانات محیطی و رفاهی، مشابه

 بودند و با هم مشترك فراگرفته شده پس از دوره راي آموزشهايجو پست سازمانی و مدت زمان ا

 مربی از آزمون دوهاي داراي بیش از براي دوره.  عامل متغیر در این بخش مربی دوره بودفقط

فقط در این بخش  . ویتنی استفاده شدهاي داراي دو مربی از آزمون مانکروسکال والیس و براي دوره

  .است 3که نتیجه آزمون به شرح جدول داشت  مربی دویک دوره بیش از 

  هاي داراي بیش از یک مربی نتایج آزمون کروسکال والیس براي دوره:3جدول 

  درجه 

 داريامعن

 درجه

 آزادي

 میزان

 اسکوئر- کاي

میانگین نمره  تعداد فراگیر

 مربی

 هعنوان دور مربی کد

30 57/41 1 

16 28/35 2 

17 91/46 3 
554/0 3 09/2 

20 85/43 4 

موتور و انتقال 

 90سوخت تندر
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  05/0دست آمده عددي کمتر از هداري بانتیجه این قسمت با توجه به اینکه میزان شاخص معن

دار انمرات معن و  عامل مربی در کسب رددهد که دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندا نشان میاست،

هاي داراي دو مربی آزمون من ویتنی استفاده شد  براي دوره، شدگفتهطورکه  همان،همچنین. ستنی

  .درج شده است 4 که نتایج آن در جدول

   

 ثیر مربی بر تغییر نمره مهارتأ آزمون من ویتنی براي بررسی ت:4جدول

  

داري در سطح ا دوره آموزشی ذکر شده عدد معن سهدهد که در تمامتایج این بخش نشان مین

 که دلیلی بر رد فرض صفر وجود نداردتوان نتیجه گرفت  می، و لذااست بیشتر از حد ذکر شده 05/0

  .داردسنجی نداري در کسب نمره مهارتامعن اثردهد که سهم مربی و این مسئله نشان می

  ،داردثیر معنادار أتهاي آموزشی مهارت دوره  نوع پست فراگیران در تغییر.3ضیه فر

   در این بخش با توجه به اینکه فراگیران شرکت کننده داراي پست کارشناس فنی یا تعمیرکار

 نشان 5نتیجه آزمون در جدول . استفاده شدهآزمون من ویتنی بررسی و از نوع پست  ثیر تأبودند،

  .تداده شده اس

  مهارت فراگیران به کمک آزمون من ویتنی ثیر پست شغلی بر تغییرأ نتایج ت: 5جدول 

 داريسطح معنا Zآماره  انحراف معیار    میانگین   نوع آزمون گروه

 کارشناس فنی 37/12 91/4
000/0 

1/9 

70/5 5/9 

  من ویتنی

 تعمیرکار 

 گروه آزموننوع  میانگین   انحراف معیار Zآماره  داريسطح معنا

 کارشناس فنی 37/12 91/4
000/0 

1/9 

70/5 5/9 
  من ویتنی

 تعمیرکار 

 

 آموزشی فنی عنوان دوره
نوع آزمون 

 انجام شده

  نام

 مربی

انگین تغییر     می

 نمره مهارت

  انحراف

 معیار
 رياداسطح معن

 93/4 16/6 شاه گلی
 گازسوز شوکا و زامیاد

 18/5 9 نیاکی
111/0 

 39/4 37/8 چاالك
 برق و تهویه مطبوع پراید

 57/4 22/8 منفرد
859/0 

 29/3 22/6 پورشکرریز
 گازسوز پراید 

 )یو(من ویتنی

 31/4 12/7 نیاکی
652/0 
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دهد و این بدان را نشان می 05/0داري کمتر از ادست آمده در این بخش سطح معنهنتیجه ب

   رد و مشخص،استدار نبودن تفاوت نمرات بین فراگیران امعناست که فرض صفر که معن

با توجه به اینکه . گذاردثیر میأاس فنی و تعمیرکار در کسب نمرات ت که پست کارشن.شودمی

  .استاي مطلوب چنین نتیجه ،هستندکارشناسان فنی پایه فنی نمایندگی تعمیراتی 

  مشاهده مستقیم ارتباط آموزشی هايدوره مهارت تغییر و تحصیالت سطح بین .4 فرضیه

  .شودمی

آموزشی  هايسنجی دوره فراگیران و نمره مهارتبررسی رابطه همبستگی بین سطح تحصیالت

  .دست آمده  ب6 و نتایج به شرح جدول شدگیري اندازهیرسون فنی با استفاده از ضریب همبستگی پ

 
 هاي آموزشیمهارت دوره  همبستگی بین سطح تحصیالت و تغییرضریب: 6 جدول

                      

 دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون برابره نمره ب،شود مشاهده می6گونه که در جدول همان

که بین سطح تحصیالت توان نتیجه گرفت داري محاسبه شده میابا توجه به سطح معن.  است334/0

 در ،بنابراین .دارد وجودرابطه معنادار و مثبت هاي آموزشی سنجی فراگیران دورهو تغییر نمره مهارت

 نمره مهارت ،ر باشد چه سطح تحصیالت فراگیران بیشتهرکه توان گفت می% 95سطح اطمینان 

  .عکسرو ب شودسنجی باالتري نیز کسب می

در این . شودهاي آموزشی مختلف اختالف معنادار مشاهده میدوره بین تغییر مهارت .5فرضیه 

 این فرضیه ،هاي آموزشی فنی اختالف معنادار وجود داردقسمت با هدف اینکه بین تغییر مهارت دوره

انجام  آزمون کروسکال والیس است، دوره دوها بیش از با توجه به اینکه تعداد دوره .شده استآزمون 

  .است 7 به شرح جدولن آنتایج شد که 

     

 هاي آموزشیداري تفاوت بین تغییر مهارت دورها نتایج آزمون کروسکال والیس معن:7ل جدو

 نوع آزمون عنوان دوره
  میانگین

 مهارت تغییر
 sig انحراف معیار

 000/0 59/5 67/10 کروسکال والیس هاي آموزشی فنیدوره

  

    متغیر

 بینپیش

سطح  الكم متغیر

 داريامعن

میزان 

 خطا

همبستگی 

 پیرسون

 یريگنتیجه

 ید رابطه معناداریأت 334/0 01/0 05/0 سنجینمره مهارت تسطح تحصیال
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  05/0آزمون کروسکال والیس کمتر از با  داري محاسبه شدهابا توجه به اینکه سطح معن

 نشان 2اي آموزشی فنی که در جدول هدهد که بین نتایج مهارت دورهنتایج آزمون نشان میاست، 

  .شوددار مشاهده میاداده شده است اختالف نمره معن

  

  گیريبحث و نتیجه .10

ي فنی کارکنان هابخش مستلزم آموزش دوره رضایتیسازمان در سطح اثربخشی کارکردهاي هر

اي و افزایش رشد حرفهمنظور به سازمان باید فرصتهایی را براي آموزش کارکنان ،از این رواست، 

  .]24[ ندکصالحیت آنها فراهم 

، تواند موجب بهسازي و پیشرفت نیروي انسانی شود که صحیحهاي آموزشی در صورتی میبرنامه

   .]25[داشته باشد اثربخشی تاشود اصولی و مبتنی بر نیاز کارکنان ارائه 

سنجی تعمیرکاران و از آزمون ویلکاکسون و آزمون مهارتدست آمده بهنتایج تحقیقات 

 هاي آموزش دوره نشان داد که ارائه)سایپایدك( کارشناسان فنی شبکه خدمات پس از فروش سایپا

دهد که فراگیران  نشان مینتیجه فرضیه اول .دهد تغییرات مثبتی را بر مهارت فراگیران نشان میفنی

کارگیري آن پس از دوره در شبکه خدمات پس از فروش در مدت زمان هپس از دریافت دانش فنی و ب

اند که عواملی همچون وجود ابزار و تجهیزات  ماه مهارت خود را افزایش دادهشش تا سهبین 

ه از مستندات تعمیراتی در بهبود اشتغال در ایستگاه کاري مرتبط با دوره آموزشی و استفاد، تعمیراتی

، )2011( ملیندا نتایج این بخش با نتایج تحقیقات کارل و .سزایی داشته استثیر بهأمهارت فراگیران ت

، )1388(  حاتمی،)1391( شریفی و اسالمیه، )1992( سریکیو، )1995( زادسکاوي، )1998( فوکس

 اما با نتایج تحقیق احمدي ،انی داردخوهم )1373( و قشویی )1383( باقري، )1386( ساعد پناه

  .وانی نداردمخه) 1380(

تحقیقات نشان ، هاثیر مربی در تغییر مهارت فراگیران شرکت کننده در دورهأدر بررسی فرضیه ت

یکی از . هاي آموزشی نداردثیرگذاري در تغییر نمرات فراگیران دورهأداد که تفاوت مربیان نقش ت

  اي از مربیانبرگزاري آزمونهاي ورودي و دوره، هاي آموزشیمربیان دوره اختالف بین نبوددالیل 

 تدریس را برايهاي آموزشی شرایط حداقل در صورتی که مربیان در دوره. استهاي آموزشی دوره

نتایج این بخش با توجه به اینکه  .کردها را کسب نخواهند  مجوز حضور در دوره،ندنداشته باشها دوره

 کالرك و )1986( بروفی گودو و، )2005( گیوین و همکاران، )2007( کارل، )2010( يالي و ممیز

 و ارتباط بین کیفیت هادام دنجارا ن و اثربخشی دوره اآزمون همبستگی بین کیفیت مدرس )2006(

به نوع آزمون تحقیقی در این و با توجه ست قابل مقایسه نیاند، سنجیدهدوره و اثربخشی دوره را 

  .انجام نشده است زمینه
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اص سطح تحصیالت و تغییر مهارت خطور ال که آیا بین کیفیت فراگیران و بهؤدر پاسخ به این س

نتیجه حاصل از اجراي آزمون همبستگی ، شوددار مشاهده میاهاي آموزشی فنی رابطه معندوره

دار وجود ا معنهاي یادشده رابطه مثبت ولفهؤبین م %95در سطح اطمینان که  پیرسون نشان داد

  هاي آموزشی فنی اهمیت توجه به شرایط احراز فراگیران شرکت کننده در دوره،بنابراین .دارد

و الزم است تمهیداتی اندیشیده شود تا افرادي که شرایط احراز تحصیلی براي شرکت در دارد بسزایی 

  .ا شرکت نکننده در دوره،ندرا ندارها دوره

 و قشویی )1385( رضایی، )1392( زاده و همکارانشفیع، )2000( تننتایج این بخش با تحقیق ای

  ییر نمره تغ تحقیقات نشان داد که نوع پست شغلی در،همچنین .همخوانی دارد )1373(

  .در این بخش با توجه به خاص بودن موضوع تحقیق مشابهی انجام نشده بود .استثر ؤسنجی ممهارت

 نوع پست فراگیر در محیط نمایندگی در کسب نمره  سوم نشان داد کهیهنتایج آزمون فرض

با توجه به اینکه در نمایندگی کارشناس فنی مرجع فنی . استثر ؤهاي آموزشی ماثربخشی دوره

 با استفاده از اقدامات ، و لذایستاي دور از انتظار ن کسب چنین نتیجه،رودشمار میتعمیرکاران به

ارشناسان فنی بیش از پیش دانش خود را به تعمیرکاران منتقل  تا کدشوایجاد  شرایطی بایدانگیزشی 

مهاي نظا بهبود خصوص،در این  .دشوشرایط حضور آنها در المپیادهاي مهارتی مهیا همچنین،  و دننک

رسانی و بهبود سطح دانش و  تسهیل در اطالعبرايارتباطی بین کارشناسان فنی شبکه و شرکت 

  . داردمهارت اهمیت بسزایی 

دار اهاي آموزشی مختلف اختالف معندهد که بین تغییر مهارت دورهیجه آزمون پنجم نشان مینت

مهیا ، عمل آمده عواملی همچون پیچیدگیهاي سیستم خودروکه طی بررسیهاي بهاست مشاهده شده 

ر سطح سواد فراگیر و توانایی استفاده از مستندات فنی د، هاي دورهکارگیري آموختههبودن شرایط ب

استفاده از منابع آموزشی براي  .است  بودهثیرگذارأشبکه و حضور فعال در دوره در این مهم ت

تر و نظارت بیشتر بر فراگیران دوره دیده در شبکه در قالب هاي پیچیدهخودروهاي با سیستم

زایی ثیر بسأتواند در بهبود تغییر مهارت فراگیران تارزیابیهاي شبکه از جمله عواملی است که می

  .داشته باشد

 نشان داد که ،صوص فراگیران شهرستانی، به خبا فراگیران شرکت کننده در آزمونوگو گفتنتایج 

هاي آموزشی نبود محل استراحت مناسب با توجه به طوالنی بیشترین مورد نارضایتی آنها در دوره

ي آموزشی سبب حضور ها نیازسنجی مناسب دوره نشدن اجرا،همچنین .استهاي آموزشی بودن دوره

. اندهکردهاي آموزشی شده است که در جایگاهی نامتناسب با دوره آموزشی شرکت فراگیرانی در دوره

ده بود و پس از گذراندن دوره کرتعلیق و فرمان حضور پیدا ،  برقکار در دوره آموزشی ترمز، نمونهايبر

هاي خود در دوره را نداشت و یکی از موختهنیز با توجه به جایگاه اصلی شغلی خود امکان استفاده از آ

یکی از دالیل تغییر نمره کم . است امردالیل تغییر نمره مهارتی اندك یا حتی بدون تغییر این 
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سی دي شامل فایلهاي صوتی و تصویري و مستندات فنی ، هاي آموزشیجزوهنشدن ارائه ، مهارت

 ،ن اجرایی و در نهایتها از جانب مسئوالورهنظارت مستمر بر د .استیابی خودرو تعمیراتی و عیب

یند ایند آموزش و بهبود این فراثیر زیادي در شناخت نقاط ضعف فرأها تنظارت بر ارزشیابی دوره

 ،هاي آموزشی با استاد خاصکید فراگیران به گذراندن برخی از دورهأبا توجه به ت .خواهد داشت

تجربه و انگیزه در سطح ، ه از نظر میزان تحصیالتند کبه کار گمارده شونی اد مدرسشوپیشنهاد می

کارگیري روشهاي هب،  توانایی ایجاد رابطه مطلوب با فراگیران،باالیی قرار داشته باشند و همچنین

شود در تحقیقی  پیشنهاد می،همچنین . باشندشتهاحسن دا مناسب تدریس و اداره کالس را به نحو

ثیرپذیري عواملی نظیر امکانات دوره نظیر أ ت»هاي آموزشیشی دوره اثربخبرثر ؤعوامل م«با عنوان 

مساحت ، محیط آموزشی از نظر نور .دشوابزار و تجهیزات آموزش و ابزارهاي کمک آموزشی بررسی 

بررسی خصوص و به نظر نگارنده باید در این د اي دارسرما و غیره اهمیت ویژه، گرما، رنگ، کالس

عنوان ، مدرك تحصیلی،  مهم تجانس فراگیران در کالسها از نظر تجربه کاريیکی دیگر از موارد .دشو

 ،انددهداانجام  1392 که از این نظر با تحقیقی که شفیع زاده و همکاران در سال استو مرتبه شغلی 

   تدابیر انگیزشی نظیر افزایش حقوق و مزایا براي شرکت کنندگان در،همچنین .همخوانی دارد

چرا که انگیزه باالي فراگیران عامل باالي تغییر مهارت ،  در نظر گرفته شوددزشی بایهاي آمودوره

 امکان اجراي آزمون تمام عملی نبودیکی از محدودیتهاي پژوهش انجام شده  .استهاي مذکور دوره

 یکی دیگر از ،همچنین .با توجه به مدت زمان و نیروي ارزیاب و متخصص کم در این پژوهش بود

 حضور براين مسافت زیاد از نمایندگی کرددلیل طی تهاي پژوهش خستگی زیاد فراگیران بهمحدودی

بخش سنجی در دو شود در تحقیقهاي بعدي آزمون مهارتپیشنهاد می. بودسنجی در آزمون مهارت

 ،همچنین . دهندانشتواناییهاي مهارتی خود را بهتر ن و عملی برگزار شود تا فراگیران بتوانند نظري

شود آزمونها به صورت حضور ارزیابان در مناطق متعدد کشور و در مراکز استان برگزار پیشنهاد می

  .نندکها شرکت شود تا فراگیران با خستگی کمتر در این دوره

 

  قدردانی و تشکر

سنجی و سنجش از زحمات آقاي محمد ابراهیمی در برگزاري آزمونهاي مهارتشایسته است 

 در اجراي هرچه مناسبتر این کمک ارزشمندي که ،در سایپا یدكفنی موزشی هاي آاثربخشی دوره

  .دشو تقدیر و تشکر ،تحقیق نمودند

 
 
 
  



                 مرضا جاللی نائینی و علیرضا برلیان                                                            غال  
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