
      ����� ��	
��� ��� ������ ������ ����� ������ !" ��#$%�& �'()*+, � ..!/  

    

01 

  

  

  

  

 رزيابي اثربخشي آموزشهاي مهارت محور در بخش صنعتا

  

  3 يزدان محمدبيگي و2 اباصلت خراساني، 1هومن دوستي

  

تحقيق حاضر با هدف ارزيابي اثربخشي آموزشهاي مهارت محور در بخش صنعت بر اساس الگوي كرك پاتريك  :�����

ميزان استفاده از شايستگيها، ميزان تسلط بر : ودند ازشاخصهاي مورد نظر در اين ارزيابي عبارت ب. انجام شده است

شايستگيها، زمان مورد نياز براي فراگيري شايستگيها، ميزان تحقق اهداف رفتاري، ميزان حل مشكالت مورد نظر، ميزان 

 ـات توصيفي اين تحقيق از نوع تحقيق. ه شده در بهبود عملكردئثير روشهاي اراأانطباق روش كاري با واقعيتها و ميزان ت

. اي يزد بودن شركت برق منطقها نفر از مهندس295جامعه آماري مورد نظر . بودكاربردي و در زمره تحقيقات پيمايشي 

آوري اطالعات ابزار جمع. ندشداي انتخاب اي چند مرحلهگيري خوشه نفر  بودند كه از طريق روش نمونه90نمونه آماري 
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    مقدمه .�

وقوع تحوالت سريع و شگرف فناوري از يك سو و نياز سازمان به حفظ و بهبود مستمر جايگاه رقابتي 

صنعت نيازمند بخش مهندسان شاغل در است تا  شده موجب ،خويش در بين رقبا از سوي ديگر

در . ه سازمان خود ارائه دهند بيآموختن دانش و مهارتهاي نو باشند تا بر مبناي آن خدمات مؤثر

  ند تا عالوه بر ايجاداظفوعنوان يار استراتژيك سازمان مصنايع دانش محور نظامهاي آموزش به

ساختهاي الزم، با شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي، دانش فني و مهارتهاي مورد نياز زير

ي و كيفي كم  محور مهندسي از دو بعدميزان اعتبار آموزشهاي مهارت]. 1[نندكمهندسان را تأمين 

 نيازمنديهاي فني سازمان را بتوانداز يك سو بايد اين آموزشها ين ترتيب كه د ب،قابل ارزيابي است

اتخاذ چنين ]. 2[ بر ورود نوآوري و دانش روز در صنعت تأثيرگذار باشد، و از سوي ديگركندمرتفع 

ي در توسعه نيروي انساني تلقي رگذاعي سرمايهآموزش مهارت محور نوتا شود راهبردي سبب مي

اي كه در سطح فردي به ارزشمندي و تعالي و در سطح سازماني به بهبود و توسعه منجر گونهشود، به

گذاري پژوهش  نتايج اين سرمايهباره براي اثبات اين مدعا ضروري است كه در ،بنابراين. دشومي

 مسئله اصلي در پژوهش حاضر بررسي ميزان اثربخشي ،نابراينب. دشوو نتايج آن ارزيابي صورت گيرد 

  .استمحور بر عملكرد مهندسان بخش صنعت  آموزشهاي مهارت

  

  مباني نظري پژوهش پيشينه و .	

   پيشينه پژوهش.الف

اي باختر از هاي آموزشي شركت برق منطقهارزيابي دوره«با عنوان ) 1387(نتايج پژوهش قهرماني 

ن است كه آ بيان كننده »نان و ارائه راهكارهاي اصالحيآگان و مديران مستقيم ديدگاه دانش آموخت

هاي دوره آموزشي اجرا  و برخي از ابعاد و جنبهاست مطلوب هاي آموزشي در حد نسبتاًاثربخشي دوره

در تحقيقي كه سيد حسين ]. 3[شده خالي از ضعف و نقصان نبوده است و نياز به بازنگري اصولي دارد

با و هاي آموزشي مبتني بر رايانه در يكي از شركتهاي داخلي منظور ارزيابي برنامهبه) 1382( يابطح

ها نشان داد كه ارزيابي سطح اول حاكي از كم بودن  يافتهداد،استفاده از الگوي كرك پاتريك انجام 

آزمايش استفاده ميزان رضايت فراگيران از اين برنامه بود، در سطح دوم كه از گروه گنترل و گروه 

براي ارزيابي دو سطح آخر، ارزيابي . تفاوت معنادار  بين اين دو گروه بودداشتن  حاكي از وجود ،شد

رفتار و نتايج شاخصهاي مربوط به اين سطوح حدود سه ماه بعد از اتمام برنامه مورد بررسي قرار 

 بادر تحقيقي كه ) 1379( اييباب]. 4[گرفت كه حاكي از معنادار نبودن تفاوت در اين شاخصها بود

هاي آموزشي ضمن خدمت كارگري شركت پارس خودرو در سال  ارزيابي اثربخشي دوره«عنوان 

، ردثير داأكه آموزش بر بهبود عملكرد شغلي كاركنان تدست يافت ج ايبه اين نت،  انجام داد»1379
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كار و افزايش خشنودي شغلي  در كاهش حوادث و سوانح حين ،دهدميوري كاركنان را افزايش بهره

     همكاري   وظايف همراه با مشاركت واداي سبب افزايش آمادگي كاركنان در رد،ثير داأكاركنان ت

 استن آجنبه نوآوري تحقيق حاضر ]. 5[هستند آموزشهاي ضمن خدمت اثربخش ،دركل وود شمي

تواند هاي آن مي يافته،براين بناند و كه بر اثربخشي آموزش مؤثر استبررسي شاخصهاييآن  هدفكه 

گيري براي اصالحات در تصميممنظور بهبراي مديران آموزش در بخش صنعت سودمند و قابل اتكا 

  .م آموزش باشدنظا

  

   مباني نظري پژوهش.ب

  مهارت آموزي

وه خصوص در نحهب.  اما قابل پرورش است،دارد كه الزاماً ذاتي نيستاشاره  مهارت به تواناييهايي واژه

 ضابطه اصلي مهارت اقدام ،بنابراين. يابدوظيفه شخص و نه در تواناييهاي بالقوه او انعكاس ميي ادا

  ].6[مؤثر در شرايط متغير است

  


  اثربخشي آموزش .

 مطلوب سازمان در آينده تعريف كنيم، اثربخشي سازمان عبارت يتصورت وضعاگر نيل به اهداف را به

 اثربخشي ،در واقع]. 7[آيدل مييمان به هدفهاي مورد نظر خود نااز درجه يا ميزاني است كه ساز

 آموزشي است كه نه تنها � و ارزشيابي�، اجرا�يندي از مجموعه فعاليتهاي طراحياآموزش نتيجه يا بر

 بهبود موجب بلكه ،شودآموختگان ميموجب افزايش و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارتهاي دانش

توان براي اثربخشي آموزشي  ميمذكورتعابيري كه با توجه به مفاهيم ]. 8[دشومينيز عملكرد افراد 

  :ند ازا عبارت،بيان كرد

  ؛ميزان تحقق اهداف آموزشي •

  ؛هاي آموزشيميزان تحقق اهداف شغلي كارآموزان پس از گذرانيدن دوره •

 ؛تعيين ميزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات مديران و سرپرستان •

 ؛ميزان اجراي درست كار كه مورد نظر آموزش بوده استتعيين  •

 ؛تعيين ميزان مهارتهاي ايجاد شده در اثر آموزشها براي دستيابي به اهداف •

 ؛تعيين ميزان ارزش افزوده آموزشي •

____________________________________________________________________ 
 

1. Designing 

2. Carrying Out 

3. Evaluation 
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 .تعيين ميزان بهبود شاخصهاي موفقيت كسب و كار •

 

 هاي آموزشيداليل عمده در تعيين اثربخشي دوره .�

الشهاي فرسايشي و زمانبري كه ذهن بسياري از مديران را به خود مشغول كرده، يكي از پرسشها و چ

 به ،شودظامهاي توسعه منابع انساني به كاركنان داده مياز سوي ناين است كه چرا آموزشهايي كه 

هاي انساني وري و كارايي سرمايهشود و چرا بهرهيادگيري يا اثربخشي مورد انتظار تبديل نمي

 ما به حد مطلوب نرسيده يا تغيير و تحول مورد انتظار در رفتار آنان رخ نداده است؟ سازمانهاي

يا نظام توسعه منابع انساني متناسب با اهداف ، اين است كه آشودپرسشهاي بعدي كه مطرح مي

گيري هاي آن با يكديگر چيست؟ شاخصهاي اندازهسازماني است؟ ارتباط فرايندها و زيرسيستم

تر از همه آيا مديريت ارشد سازمان ند؟ و مهماثربخشي نظامهاي توسعه منابع انساني كدامموفقيت و ا

اعتقاد راسخ به استقرار نظامهاي توسعه منابع انساني براي ايجاد و افزايش خرد جمعي، فرزانگي و 

ن در مديرابه هاي توسعه منابع انساني  اين قطعي است كه برنامه؟]10[فرهيختگي در سازمان دارد

اين قطعي است . كند كمك مي،تجهيز كاركنان خود با آنچه براي پيشرفت خودآموزي مورد نياز است

. مؤثر استهاي توسعه منابع انساني در بهبود روحيه، ايجاد انرژي و افزايش كارايي كاركنان كه برنامه

ك فرهنگ توانمند در هاي توسعه منابع انساني پيشگام شدن براي ايجاد ياين قطعي است كه برنامه

با هدفهاي در . شودقالب وظايف فردي و تيمي براي حمايت از تغيير سازماني و توسعه را رهنمون مي

دست آوردن جوهر ه توانند توجه خود را براي بنظر گرفته شده براي توسعه منابع انساني، مديران مي

اي يك نقش مؤثر در توسعه سازماني كسب و كار و مهارتهاي كارآفرينانه متمركز كنند كه براي ايف

   ].10[مورد نياز است

  :كندكرك پاتريك داليل اصلي ارزشيابي آموزشهاي ضمن خدمت را چنين بيان مي

توجيه داليل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهميت آن در تحقق اهداف و  ••••

  ؛رسالتهاي سازمان

  ؛نداشتن يك برنامه آموزشيگيري الزم درخصوص تداوم داشتن يا تداوم تصميم ••••

 .بخشيدهاي آموزشي را در آينده بهبود توان برنامه اينكه چگونه ميبارهگرفتن اطالعات در  ••••

يك اصل كلي و قديمي در بين بزرگان امر آموزش وجود دارد مبني بر اينكه هر وقت در يك 

سازي را در پيش چكسازمان بخواهند تعديل نيرو انجام دهند يا سازمان خود بخواهد سياست كو

 در  مثالً،رود كه با حذف آنها كمترين ضرر ممكن به سازمان برسد ميييبگيرد، ابتدا به دنبال واحدها

بخش مديريت منابع انساني واحدهايي همچون اداره امور كاركنان، حقوق و دستمزد، روابط عمومي و 

ن است چنين فكر كند كه همه آنها در برخي از سازمانها مدير ارشد ممك. واحد آموزش وجود دارند
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حال در چنين زماني است كه ميزان اثربخشي واحد . موزش براي سازمان ضروري هستندآبجز واحد 

  ].11[شودآموزش مورد توجه واقع مي

  

  اي آموزشيهثر بر اثربخشي برنامهؤعوامل م .�

  :از اندترين آنها عبارتهممكه رسد نظر ميهعوامل متعددي در اثربخشي آموزشي دخالت دارند، اما ب

 عالي سازمان و ميزان اهميتي كه آنها براي امر آموزش و بهسازي منابع انپشتيباني مدير ••••

  ل هستند؛يانساني قا

 ،طوركليل هستند و بهيقاو اهميتي كه براي آن  آموزش ه امرميزان اعتقاد كاركنان ب ••••

 ؛شودجايگاهي كه به آموزش در سازمانها اختصاص داده مي

مل كنند و آن أاند، تاي كه گذرانده دورهبارهشود تا در فرصت و مجالي كه به فراگيران داده مي ••••

 ؛كار گيرند بهرا عمالً

 ؛آموزشي مناسب در سازمانها  ابزارها و تجهيزات كمك داشتنوجود ••••

 ؛ا زمان، مكان و شكل اجراي آنهبارهآوري اطالعات كافي در ها پس از جمعبرگزار كردن دوره ••••

 ؛ شدهاستخدام توضيح كامل ارزشها و هنجارهاي سازمان براي كاركنان تازه ••••

 ؛توسعه مهارتهاي مديريتي مديران صفي و ستادي از طريق آموزش ••••

 ؛هاي آموزشي متنوعتوسعه روابط انساني مناسب در سازمان از طريق برگزاري دوره ••••

 ].12[هاي مصرفي، نه هزينهگذاريهاي سرمايههاي آموزشي جزء هزينهمحسوب كردن هزينه ••••

  

    سطوح ارزشيابي .

.  شده استآورده 1د كه در جدول كنه ميچوب ارزشيابي را در چهار سطح ارائكرك پاتريك چار

 و 3د و سطوح شو ارزشيابي مي،، قبل از اينكه كارآموز به شغل خود برگردد2 و 1معيارهاي سطوح 

كار برده شغلي و تأييد آموزش بر عملكرد سازماني به، براي تعيين ميزان انتقال يادگيري به وظايف 4

  . شودمي

  سطوح چهارگانه مالكهاي ارزشيابي: 1جدول 
 تمركز مالك سطح

 رضايت فراگير واكنش 1

 كسب دانش، مهارت، نگرش و رفتار يادگيري 2

 بهبود رفتار در شغل رفتار 3

 نتايج سازماني نتايج 4
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     كرك پاتريكمدل .�

 :ند ازاشود كه عبارتر مرحله براي ارزشيابي آموزش پيشنهاد مي چهامدلدر اين 

كنندگان در يك برنامه آموزشي  منظور همان واكنشي است كه شركت كه ارزشيابي واكنش.الف

      توانمي... دهند كه اين را از طريق پرسشنامه، مصاحبه و  آن برنامه از خود نشان ميبارهدر

  .دست آوردهب

 همان تعيين ميزان فراگيري مهارتها، فنون و حقايقي است كه افراد  كه يادگيري ارزشيابي.ب

  .توان به آن پي بردآزمون ميآزمون و پساز طريق پيشو اند آموخته

كنندگان در اثر  منظور چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت كه ارزشيابي رفتار.پ

توان با ادامه ارزشيابي در محيط واقعي كار ت كه آن را مي اسشده ايجادشركت در دوره آموزشي 

  .روشن ساخت

تا معلوم است ده شاي است كه براي آموزش صرف  منظور بررسي هزينه كه ارزشيابي نتايج.ت

       اي وظايف به دكنندگان تا چه اندازه قادرند اين مخارج را از طريق كار و اشود كه شركت

 در اين قسمت، نقش آموزش در افزايش توليد، بهبود كيفيت، كاهش .احسن جبران كنند نحو

ارزيابي ... ها، كاهش ميزان حوادث ناشي از كار، افزايش فروش، افزايش ميزان سودآوري و هزينه

  ]. 13[دشومي

  

  سؤاالت پژوهش .�

  شود؟واكنش فراگيران به دوره هاي مهارتي اجرا شده چگونه ارزيابي مي ����

  شود؟چگونه ارزيابي ميبرگزار شده هاي مهارتي  به دورهبا توجهيادگيري فراگيران  ����

  د؟شوهاي مهارت چگونه ارزيابي مي شركت در دورهبار رفتار فراگيران يميزان تغي ����

  

  جامعه و نمونه تحقيق .�

كه با استفاده از جدول است شركت در  نفر شاغل 295حجم جامعه آماري در اين پژوهش عبارت از 

عنوان نمونه تحقيق اي بهاي چند مرحلهگيري خوشه نفر از طريق روش نمونه90مورگان تعداد 

  .ندشدانتخاب 

  

  آوري اطالعاتابزار جمع .��

برداري از برداري، پرسشنامه و يادداشتآوري اطالعات در تحقيق حاضر شامل فيشجمعابزار

  . استاي محورهاي مصاحبه
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    روش تجزيه و تحليل اطالعات .��

ها استفاده شده  تجزيه و تحليل دادهبرايز روشهاي آماري توصيفي و استنباطي در تحقيق حاضر ا

هاي توصيفي مورد نياز برحسب ضرورت شامل شاخصهاي گرايش مركزي و پراكندگي و آماره. است

افزار آماري نرم.  آزمونهاي تمهين است وهاي استنباطي نيز شامل ضريب همبستگي اسپيرمنآماره

  .بود “ 15SPSS win، Var”  پژوهش حاضرمورد استفاده در

  

  هاي پژوهشيافته .	�

  شود؟واكنش فراگيران به دوره هاي مهارتي اجرا شده چگونه ارزيابي مي: سؤال اول

چهار موضوع محتواي دوره، شامل د كه شاي استفاده منظور ارزيابي واكنش فراگيران از پرسشنامهبه

در د كه شو هر موضوع با متغيرهاي مشخصي ارزيابي بود هي و امكانات جانبي استاد، امكانات رفا

مربوط به  درصد 20متغيرها مربوط به استاد، از درصد  60حدود . شد متغير بررسي 15 ،مجموع

 از به دست آمدهچنانچه بر اساس اطالعات .  درصد مربوط به امكانات رفاهي و جانبي بود20محتوا و 

توان ارزيابي كلي از عوامل هاي آموزشي نمونه، شكاف مربوط تعيين شود، مي در دورهنظرخواهي افراد

عنوان باالترين  به5شكاف نيز بر اساس كسر . ه كردئكاهش رضايت و واكنش نامناسب فراگيران را ارا

  نشان2صورت جدول توان بهجدول نهايي را مي. شودميزان قابل كسب از امتياز واقعي محاسبه مي

  .داد
  گيري بر اساس تحليل شكاف موضوعات ارزيابينتيجه: 2جدول 

عوامل مورد 

 فراواني موضوع بررسي

درصد 

فراواني 

 نسبي

درصد فراواني 

 تجمعي

استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب و 

 منطبق با نيازهاي آموزشي دوره
7/166 8/9 8/9 

 ،توانايي مدرس در نحوه بيان مطالب

ه توجيه و انتقال صحيح و ايجاد انگيزه ب

 منظور مشاركت فعال شما

1/100 9/5 0/71 

ثر از وقت كالس و رعايت ؤميزان استفاده م

 قوانين و مقررات آموزشي
1/98 8/5 7/76 

االت و رفع ؤشيوه پاسخگويي مدرس به س

 نياز علمي و كاربردي شما
5/86 1/5 6/92 

  درصد استاد60

ات درسي و ميزان تسلط مدرس به موضوع

 نحوه اداره كالس
0/77 5/4 2/97 
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رفتار اجتماعي مدرس و ايجاد احترام 

 متقابل
6/48 8/2 0/100 

 2/82 5/5 8/93 بودن مطالب كاربردي و به روز

و خواسته هاي شغلي  نيازها با دوره انطباق

 شما
0/91 3/5 6/87 

 توجهبا (مناسب بودن زمان برگزاري دوره 

 )ه حجم كاري ب
1/133 8/7 9/44 

سطح مطالب دوره نسبت به سطح 

 اطالعات شما
0/123 2/7 2/52 

 1/37 7/8 0/148 تناسب مطالب ارائه شده با زمان دوره

  درصد محتوا20

اي و آگاهيهاي ثير موضوع بر دانش حرفهأت

 شغلي شما
0/117 9/6 0/59 

-شركت    يكسان بودن سطح دانش 

 نكنندگا

6/162 5/9 3/19 

مطلوبيت محيط آموزشي از نظر عوامل 

 ....)نور و آرامش نسبي، سرما، گرما، (

4/155 1/9 4/28 
 درصد 20

 سازماندهي

 1/65 1/6 1/103 ن آموزشيالئونحوه برخورد مس

  0/100 1/1704 مجموع

  

 و استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب"شود، بيشترين نارضايتي از طور كه مشاهده ميهمان  

 رفتار اجتماعي مدرس و ايجاد احترام " و كمترين نارضايتي نيز از "منطبق با نيازهاي آموزشي دوره

شود چنانچه بر اساس عوامل مورد ارزيابي نيز بررسي شكاف صورت گيرد، مشاهده مي.  است"متقابل

  .آمده است 3محاسبات مربوط در جدول . هاستسوم نارضايتي باعث حدود يك"امكانات رفاهي"كه 

  
  گيري بر اساس عوامل مورد ارزيابينتيجه: 3جدول 

 درصد فراواني نسبي فراواني عامل

 83/32 1/161 امكانات رفاهي

 097/27 133 امكانات جانبي

 349/23 6/114 محتواي دوره

 724/16 06/82 استاد

 100 7/490 مجموع
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 درصد از 60 حدود گانه زير كه عوامل هفتباشداين تواند ه ميئيكي از تحليلهاي قابل ارا    

   :اندمشكالت را ايجاد كرده

   و منطبق با نيازهاي آموزشي دوره؛استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب ••••

 يكسان بودن سطح دانش فراگيران؛ ••••

 ؛....)نور و آرامش نسبي، سرما، گرما، (مطلوبيت محيط آموزشي از نظر عوامل  ••••

 ه با زمان دوره؛سب مطالب ارائه شدتنا ••••

 ؛) به حجم كاريتوجهبا (مناسب بودن زمان برگزاري دوره  ••••

 ره نسبت به سطح اطالعات فراگيران؛سطح مطالب دو ••••

 .اي و آگاهيهاي شغلي فراگيرانثير موضوع بر دانش حرفهأت ••••

  شود؟چگونه ارزيابي ميبرگزار شده هاي مهارتي به دورهبا توجه يادگيري فراگيران : سؤال دوم

  د؟شوهاي مهارتي چگونه ارزيابي ميشركت در دورهبا ر رفتار فراگيران يميزان تغي: ؤال سومس

  .شودبا هم داده ميسؤال به منظور رعايت اختصار و دوري از اطاله كالم پاسخ مربوط به اين دو   

خته براي ارزيابي تغييرات در صالحيتها و رفتارها و نيز كيفيت آنها از يك پرسشنامه محقق سا

افتد تا بتواند رفتار  اتفاقاتي كه براي يك فراگير ميمهمتريندر اين پرسشنامه به . استفاده شد

فراواني تكرار يك صالحيت يا . توجه شده استداشته باشد، ثري ؤمطلوب را بروز دهد و عملكرد م

هاي آموزشي دورهاز برخي . تواند شرايط را براي تمرين و كسب تسلط الزم فراهم كندشايستگي مي

شود و البته، برخي ديگر مستلزم كسب اطالعات تكميلي از منجر تواند به ايجاد صالحيت  ميمستقيماً

هاي آموزشي از اهميت تمركز بر مشكالت رفتاري و عملكردي در برنامه. منابع مختلف ديگر است

هاي برنامه آموزشي، شيوهرو، الزم است به رويكردهاي اشاره شده در اي برخوردار است؛ از اينويژه

با توجه به . ثير آن در محيط واقعي كار سازمان توجه شودأامور شغلي و نيز تدادن كاربردي در انجام 

 براي افراد مناسب نبود، در هاي آموزشي يا شايستگيهاي مربوط به آنها اساساًدورهاز اينكه برخي 

 هاي آموزشي و افراديآن دسته از دورهبه ط تحليلها اين موضوع مورد توجه قرار گرفت و بررسي فق

  .ارائه شده استها  اين دوره4جدول در . اي نبودندلهئ شد كه دچار چنين مسمعطوف
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  هاي آموزشي مورد ارزيابيدوره :4جدول 

  

ميزان 

 استفاده

تسلط بر 

 شايستگي

زمان 

 فراگيري

ايجاد 

 رفتار

ثير در أت

حل 

 مشكالت

انطباق 

روش با 

 اقعيتو

بهبود 

 عنوان دوره عملكرد

 ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين

 00/2 38/3 00/2 00/2 00/3 38/4 12/4 10015ايزو 

مبحث نوزده 

مقررات ملي 

 ساختمان

00/4 33/4 00/5 00/4 33/3 00/4 00/4 

طراحي بانك 

 اطالعاتي
75/3 50/4 00/5 00/5 00/4 75/4 75/4 

فاظتي هاي حرله

ديجيتال و هوشمند 

در خطوط انتقال 

 انرژي

00/5 00/5 00/5 33/4 00/3 67/4 00/4 

آشنايي با مفاهيم 

 مالي
75/3 38/4 00/1 87/3 88/2 88/3 00/3 

بندي طرح طبقه

 مشاغل
25/3 00/4 00/1 50/4 75/3 75/3 00/3 

تشريفات برگزاري 

مناقصه و مزايده در 

 معامالت داخلي

33/4 67/4 33/2 33/4 67/2 00/4 67/4 

 13/2 88/3 25/2 12/3 00/2 50/4 25/4 مديريت تداركات

اجزاي 

دهنده تشكيل

ترانسفورماتورهاي 

 قدرت

78/3 39/3 80/2 41/3 83/2 46/4 61/3 

حفاظت 

ترانسفورماتورهاي 

 قدرت

90/3 07/4 66/3 93/4 76/3 79/4 00/4 

تعمير 

ترانسفورماتورهاي 

 قدرت

00/5 88/4 00/5 00/5 00/4 00/5 38/4 

ترانسفورماتورهاي 

 قدرت
58/4 67/4 67/4 75/4 33/3 00/5 50/3 
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يابي عيب

ترانسفورماتورهاي 

 قدرت

73/3 91/3 00/2 73/4 45/4 00/5 27/4 

آشنايي با شبكه
SCADA 

25/4 56/4 00/3 94/1 81/2 00/4 06/3 

ماليات بر ارزش 

 افزوده
65/3 90/3 84/2 11/4 95/3 47/4 05/4 

 25/4 00/5 50/3 00/5 00/4 50/4 00/5 ترانسفورماتورها

 159 159 159 159 159 160 160 )معتبر(تعداد فقره 

 7/3 5/4 4/3 0/4 2/3 2/4 0/4 ميانگين كل

 09/1 80/0 14/1 24/1 76/1 98/0 12/1 انحراف استاندارد

 0/4 0/5 0/3 0/5 0/3 0/4 5/4 ميانه

 0/4 0/5 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5 )مد(نما 

  

نيم، بر اين اساس كرا به سه دسته مالي و اقتصادي، مديريت و فني تقسيم شده يادهاي اگر دوره

  .استخراج خواهد شد 5جداول 

  هاي آموزشيبندي دورهدسته :5جدول 

 نوع دوره عنوان دوره

 فني مديريت مالي و اقتصادي 

  �  10015ايزو 

 �   مانمبحث نوزده مقررات ملي ساخت

 �   طراحي بانك اطالعاتي

 �   هاي حفاظتي ديجيتال و هوشمند در خطوط انتقال انرژيرله

   � آشنايي با مفاهيم مالي

   � بندي مشاغلطرح طبقه

   � تشريفات برگزاري مناقصه و مزايده در معامالت داخلي

  �  مديريت تداركات

 �   تدهنده ترانسفورماتورهاي قدراجزاي تشكيل

 �   حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت

 �   تعمير ترانسفورماتورهاي قدرت

 �   ترانسفورماتورهاي قدرت

 �   يابي ترانسفورماتورهاي قدرتعيب

 �   SCADAآشنايي با شبكه



   ارزيابي اثربخشي آموزشهاي مهارت محور در بخش صنعت

    

��    

   � ماليات بر ارزش افزوده

 �   ترانسفورماتورها

 10 2 4 تعداد

  

  بندي شدههاي طبقههدور: 6جدول 

ميزان 

 استفاده

تسلط بر 

 شايستگي

زمان 

 فراگيري

ايجاد 

 رفتار

ثير در أت

حل 

 مشكالت

انطباق 

روش با 

 واقعيت

بهبود 

 تعداد نوع دوره عملكرد

 ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين

مالي و 

 اقتصادي
4 69/3 09/4 15/2 12/4 56/3 21/4 74/3 

 08/2 71/3 17/2 75/2 33/2 46/4 21/4 2 مديريت

 82/3 65/4 44/3 13/4 56/3 17/4 12/4 10 فني

  

�
  اهبر اساس نوع و عنوان دوره» ميزان استفاده از شايستگيها«مقايسه  .

توان فرض صفر مبني بر شود كه مي آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها مشخص ميجرايبا ا

  . را پذيرفت"ميزان استفاده از شايستگيها"ها در خصوص متغير برابري واريانسهاي مربوط به نوع دوره
 

   براي ميزان استفاده از شايستگي هانتايج آزمون لوين:  7جدول 

مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

سطح   F آزمون

  معناداري

  مجذور اتا

 028/0 109/0 246/2 762/2  2 523/5  مدل اصالح شده

 861/0 000/0 782/972 072/1196  1 072/1196  مداخله

    230/1  157 038/193  خطا

       160 750/2802  كل

  

توان فرض صفر مبني بر برابري ميانگينها را رد نمي) F) 0,109داري آزمون اتوجه به ميزان معنبا 

اي مورد نظر در عبارت ديگر، از نظر آماري تفاوت چنداني بين ميزان استفاده از شايستگيه به؛كرد

نيز حاكي از ارتباط ضعيف )028/0 (ضريب اندازه اثر اتا. شودها بر اساس نوع دوره مشاهده نميدوره

  .بين نوع دوره و متغير است
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  هابر اساس نوع و عنوان دوره» تسلط يافتن بر شايستگيها«مقايسه  .��

رابري واريانسهاي مربوط به نوع توان فرض صفر مبني بر بآزمون واريانس يك طرفه ميدادن با انجام 

داري آزمون ابا توجه به ميزان معن.  را پذيرفت"تسلط يافتن بر شايستگيها"ها در خصوص متغير دوره

F )526/0(عبارت ديگر، از نظر آماري  به؛توان فرض صفر مبني بر برابري ميانگينها را رد كرد نمي

ها بر اساس نوع دوره مشاهده نظر در دورهتفاوت چنداني بين ميزان كسب شايستگيهاي مورد 

نيز حاكي از ارتباط ضعيف نوع دوره و ميزان تسلط بر ) 0,08(ضريب اندازه اثر اتا . شودنمي

  .شايستگيهاست

  

     دوره هابر اساس نوع و عنوان» زمان فراگيري شايستگيها« مقايسه  .��

بر برابري واريانسهاي مربوط به نوع توان فرض صفر مبني آزمون واريانس يك طرفه ميدادن با انجام 

 مشاهده 8چنان كه از جدول .  را پذيرفت"ايستگيهاش راگيريف زمان"ها در خصوص متغير دوره

توان فرض صفر مبني بر برابري  نمي)F )000/0داري آزمون ، كه با توجه به ميزان معناشودمي

ي بين زمان كسب شايستگيهاي چشمگيروت عبارت ديگر، از نظر آماري تفا به؛ميانگينها را پذيرفت

 نيز حاكي از )126/0(ضريب اندازه اثر اتا . شودها بر اساس نوع دوره مشاهده ميمورد نظر در دوره

از طرف ديگر، چون واريانسها .  قوي نوع دوره و زمان كسب يا فراگيري شايستگيهاستارتباط نسبتاً

ه شده است كه با توجه به حجم باالي جدول مربوط از  استفادTUKEY از آزمون ،اندبرابر فرض شده

  . شوددرج آن خودداري مي

  

   شايستگي هازمان فراگيري براي نتايج آزمون لوين:  8جدول 

مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

سطح   F آزمون

  معناداري

مجذور 

  اتا

 126/0 000/0 244/11 668/30  2 336/61  مدل اصالح شده

 556/0 000/0 019/195 668/531  1 925/531  مداخله

    728/2  156 498/425  خطا

       159 250/2081  كل

  

هاي داري طي مدت زمان كمتري پس از طي دورهاطور معنفراگيران بهاين است كه از نتايج مهم 

  .اندهاي ديگر موفق به كسب شايستگيهاي الزم شدهفني نسبت به دوره

 

  



   ارزيابي اثربخشي آموزشهاي مهارت محور در بخش صنعت

    


�    

�  هابر اساس نوع و عنوان دوره» ميزان تحقق اهداف رفتاري« سه مقاي .

 بر اساس نوع و "ميزان تحقق اهداف رفتاري"يك طرفه به منظور مقايسه   آزمون واريانسبا اجراي

توان فرض صفر مبني بر برابري واريانسهاي مربوط به نوع توان نتيجه گرفت كه نميها ميعنوان دوره

  مشاهده9اساس جدول بر .  را پذيرفت"ميزان تحقق اهداف رفتاري"ير ها در خصوص متغدوره

توان فرض صفر مبني بر برابري  نمي)F )001/0داري آزمون اشود كه با توجه به ميزان معنمي

 بين ميزان تحقق اهداف رفتاري چشمگيريعبارت ديگر، از نظر آماري تفاوت  به؛ميانگينها را پذيرفت

 نيز حاكي از ارتباط ضعيف )086/0(ضريب اندازه اثر اتا . شودع دوره مشاهده ميها بر اساس نودوره

  .نوع دوره و ميزان تحقق اهداف رفتاري است
  

   براي ميزان تحقق اهداف رفتارينتايج آزمون لوين: 9جدول 

مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

سطح   F آزمون

  معناداري

مجذور 

  اتا

 086/0 001/0 341/7 502/10  2 004/21  دل اصالح شدهم

 817/0 000/0 094/695 380/994  1 380/994  مداخله

     431/1  156 169/223  خطا

       159 250/2816  كل

  

هاي داري كمتر نسبت به دورهاطور معنهاي مديريتي بهه فراگيران دورهاين است ك از نتايج مهم 

اي شغلي مورد نظر شده و براي تكميل آن به منابع اطالعاتي ديگر مراجعه ديگر موفق به بروز رفتاره

  .اندكرده

  

   هابر اساس نوع و عنوان دوره» ميزان حل مشكالت مورد نظر«مقايسه  .��

ها در توان فرض صفر مبني بر برابري واريانسهاي مربوط به نوع دورهنتايج بيانگر آن است كه نمي

 Fداري آزمون ابا توجه به ميزان معن.  را پذيرفت"ت مورد نظرميزان حل مشكال"خصوص متغير 

عبارت ديگر، از نظر آماري  به؛توان فرض صفر مبني بر برابري ميانگينها را پذيرفت نمي)001/0(

. شودها بر اساس نوع دوره مشاهده مي بين ميزان حل مشكالت مورد نظر دورهچشمگيريتفاوت 

 نيز حاكي از ارتباط ضعيف نوع دوره و ميزان حل مشكالت مورد نظر )093/0(ضريب اندازه اثر اتا 

  . هاستدوره
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� 

   براي ميزان حل مشكالت مورد نظرنتايج آزمون لوين: 10جدول 

مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

سطح   F آزمون

  معناداري

مجذور 

  اتا

 093/0 001/0 983/7 591/9  2 182/19  مدل اصالح شده

 878/0 000/0 345/575 245/691  1 245/691  مداخله

   983/7  201/1  156 425/187  خطا

       159 500/2013  كل

  

هاي ديگر داري كمتر نسبت به دورهاطور معنهاي مديريتي بهفراگيران دورهاين است كه از نتايج مهم 

  .اندموفق به حل مشكالت مورد نظر شده

  

  ها بر اساس نوع و عنوان دوره»  انطباق روش كاري با واقعيتهاميزان«مقايسه . 18

توان فرض صفر مبني بر برابري ميانگينها را  نمي)F )000/0داري آزمون  با توجه به ميزان معنا

 بين ميزان انطباق روش كاري با واقعيتها بر چشمگيريعبارت ديگر، از نظر آماري تفاوت  به؛پذيرفت

 نيز حاكي از ارتباط ضعيف نوع دوره و )128/0(ضريب اندازه اثر اتا . شودهده مياساس نوع دوره مشا

  .ميزان انطباق روش كاري با واقعيتها است
  

  ميزان انطباق روش كاري با واقعيتها براي نتايج آزمون لوين: 11جدول 

مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

سطح   F آزمون

  معناداري

جذور م

  اتا

 128/0 000/0 410/11 490/6  2 980/12  مدل اصالح شده

 936/0 000/0 2833/2 235/1298  1 235/1298  مداخله

     569/0  156 730/88  خطا

       159 000/3299  كل

  

طور هاي مديريتي و مالي و اقتصادي بهه شده در دورهئ روش كاري ارااين است كه  از نتايج مهم 

  .اق كمتري با واقعيتها داشته استداري انطبامعن
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�    

بر اساس نوع و عنوان » ه شده در بهبود عملكردئثير روشهاي اراأميزان ت«مقايسه  .19

  هادوره

ها در خصوص توان فرض صفر مبني بر برابري واريانسهاي مربوط به نوع دورهطبق نتايج آزمون نمي

با توجه به .  را پذيرفت"ردي و سازمانيه شده در بهبود عملكرد فئثير روشهاي اراأميزان ت"متغير 

عبارت  به؛توان فرض صفر مبني بر برابري ميانگينها را پذيرفت نمي)F )000/0داري آزمون اميزان معن

ه شده در بهبود عملكرد فردي و ئثير روشهاي اراأ بين ميزان تچشمگيريديگر، از نظر آماري تفاوت 

  نيز حاكي از ارتباط نسبتاً)175/0(اتا  ضريب اندازه اثر. ودشسازماني بر اساس نوع دوره مشاهده مي

  .ه شده در بهبود عملكرد فردي و سازماني استئثير روشهاي اراأقوي نوع دوره و ميزان ت

  

  ميزان تأثير روشهاي ارائه شده در بهبود عملكرد براي نتايج آزمون لوين: 12جدول 

مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات

درجه 

  آزادي

نگين ميا

  مجذورات

سطح   F آزمون

  معناداري

مجذور 

  اتا

 175/0 000/0 500/16 500/16  2 999/32  مدل اصالح شده

 831/0 000/0 544/764 517/764  1 517/764  مداخله

     000/1  156 994/155  خطا

       159 000/2334  كل

 

  انسهاي آموزشي داراي مشكل بر اساس تحليل واريفهرست نوع و عنوان دوره. 20

 به مشكالت مشاهده شده در هر ، از تحليل واريانسبه دست آمده بر اساس اطالعات 13 جدولدر 

داشتن  درج شده در هر خانه به وجود �عالمت . شده است اشاره هايك از انواع يا عناوين دوره

  .مشكل در زمينه متغير مورد سنجش اذعان دارد

  

  هاي آموزشي داراي مشكل دوره:13جدول 

 ايجاد رفتار زمان فراگيري ان دورهعنو
ثير در حل أت

 مشكالت

انطباق روش با 

 واقعيت

بهبود 

 عملكرد

 - � - - � مالي و اقتصادي

 - - - - - فني

 � � � � � مديريت
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ها بوده است هاي مديريتي كمتر از ديگر دورهتوان گفت كه اثربخشي دورهبنابراين، در مجموع مي

بيشترين مشكالت ناشي از متغيرهاي . هاي فني از بقيه بيشتر استشي دورهو از طرف ديگر، اثربخ

  .بوده است» انطباق روش با واقعيت«و » زمان فراگيري«

  

  تحليل عاملي متغيرها .21

هدف اين است كه متغيرها به . تحليل عاملي شامل دو مرحله استخراج و چرخش عوامل است

چنين، متغيرهاي هر دسته بايد از همبستگي بااليي با هم. شوند هاي مستقل از يكديگر تقسيمدسته

  . را خواهيم داشت14 اطالعات جدولافزار با تحليل عاملي در نرم. يكديگر برخوردار باشند

  

  تحليل عاملي متغير ها:  14جدول 

 عوامل
 متغير

1 2 

 -.201 .867 ميزان استفاده

 -.130 .547 تسلط بر شايستگي

 .070 .436 زمان فراگيري

 .603 .273 ايجاد رفتار

 .590 .116 ثير در حل مشكالتأت

 .487 .229 انطباق روش با واقعيت

 572. 338. بهبود عملكرد

 

  .شود حاصل مي15 بندي جدولكه پس از چرخش، دسته

  

   دسته بندي متغيرها: 15جدول 

 عوامل
 متغير

1 2 

 .889 .033 ميزان استفاده

 .562 .018 تسلط بر شايستگي

 .402 .182 زمان فراگيري

 .106 .653 ايجاد رفتار

 -.042 .600 ثير در حل مشكالتأت

 .094 .530 انطباق روش با واقعيت

 .177 .640 بهبود عملكرد



   ارزيابي اثربخشي آموزشهاي مهارت محور در بخش صنعت

    


�    

با استفاده . عامل اول به محيط كار اشاره دارد و عامل دوم نيز مربوط به آموزش و محيط آن است

 ميزان استفاده و تسلط يد كه عامل دوم بر اساس دو متغيرن نتيجه رستوان به اياز آلفاي كرونباخ مي

دهد كه هر چهار باره عامل اول آزمون نشان مي در. بر شايستگي از همبستگي باالتري برخوردار است

  .متغير بايد در نظر گرفته شوند

  

  گيرينتيجه .22

داري اطور معنديريتي بههاي مطرفه بر اساس نوع دوره نشان داد كه دورهتحليل واريانس يك

زمان «بيشترين مشكالت نيز ناشي از متغيرهاي . ندرادها دورهتري نسبت به بقيه اثربخشي پايين

هاي مديريتي و مالي و عبارت ديگر، در دوره به؛بوده است» انطباق روش با واقعيت«و » فراگيري

ه شده در اين ئافتد و روشهاي ارامياقتصادي يادگيري الزم در حين برگزاري دوره آموزشي اتفاق ن

  .ها با واقعيات و نيازها انطباق كمتري داشته استدوره

طرفه بر اساس عنوان دوره نشان داد كه همچنين، بررسيهاي مبتني بر تحليل واريانس يك

مديريت «، »SCADAآشنايي با شبكه«، »دهنده ترانسفورماتورهاي قدرتاجزاي تشكيل«هاي دوره

تري نسبت به بقيه داري اثربخشي پاييناطور معنبه» حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت«و » تداركات

و » ميزان استفاده«، »زمان فراگيري«بيشترين مشكالت نيز ناشي از متغيرهاي . اندداشته هادوره

كه است اشاره شده » زمان فراگيري«رو، بار ديگر به متغير از اين. بوده است» ثير در حل مشكالتأت«

 نبودن هماهنگ. هاستوره آموزشي در ايجاد يادگيري در حين برگزاري دورهكافي نبودن دحاكي از 

، از ديگر مشكالت شناسايي  استه شدهئمهارتهاي مورد نياز محيط كار با آنچه در محيط آموزشي ارا

اين زمينه كمتر ثر در ؤحلهاي واقعي و مه راهئبه حل مشكالت موجود و ارا، نهايتدر شده است و 

زني را داشت كه از يك سو نيازهاي واقعي محيط كار و توان اين گمانهعبارتي، مي به؛توجه شده است

و از طرف ديگر، كنترل الزم براي كفايت است درستي تبيين نشده ارتباط آن با شايستگيهاي الزم به

 آموزشي مهارت محور به حل هاييري دورهگتحليل جهت. يادگيري در محل آموزش اعمال نشده است

ثير متمايزي از خود نشان أها و عناوين آنها در اين موارد تمشكل يا بهبود نيز نشان داد كه نوع دوره

تسلط «و » ميزان استفاده از شايستگي«در پايان، تحليل عاملي نيز نشان داد كه متغيرهاي . اندنداده

ثيرات أتوان به محيط آموزشي و ته آن را ميگيرند كدر قالب يك عامل قرار مي» بر شايستگي

» انطباق روش با واقعيت«، »ثير در حل مشكالتأت«، »ايجاد رفتار«متغيرهاي . دداط اتبارمستقيم آن 

نحوي به محيط واقعي توان بهشوند كه آن را مينيز در قالب عاملي ديگر تفسير مي» بهبود عملكرد«و 

 ،استهاي آموزشي مهارت محور نياز سنجي طراحي و اجراي دورهاز آنجا كه مبناي . كار نسبت داد
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� 

گيرد و بيشتر ر سازمانها نيازسنجي اصولي صورت نميبيشت در ،توان گفت كه متأسفانه مي،بنابراين

  . شود تا نيازسنجينيازسازي مي
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