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ن خدمت کارکنان شرکت ملی هاي عمومی آموزش ضم رابطه محتواي دوره
  یابی عملکرد آنان هاي ارزش هاي نفتی ایران با سنجه ردهپخش فرآو

  
  2اسفندیار دشمن زیاري ،1*علی فرهادي

  ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب ،دانشکده علوم انسانی ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی1
   ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب ،دانشکده علوم انسانی ،دکتراي مدیریت آموزشی2

22/9/95: پذیرش         12/7/95: دریافت  

  چکیده
 ملی شرکت کارکنان خدمت ضمن آموزش هاي عمومیدوره این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین محتواي

در این راستا از . انجام شدآنها در این حیطه  عملکرد ارزشیابی هاي سنجه ایران با نفتی هايفرآورده پخش
هاي نفتی ایران در تهران نفر کارکنان شرکت ملی پخش فراورده 850میان جامعه آماریاین تحقیق که شامل

. تصادفی انتخاب شدند گیري نمونهنفر به روش  264براساس جدول مورگان تعداد  ،ساختمان ایرانشهر بود
ود که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن هم از روش اي بابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته

اي نشان تک نمونه tي تحقیق با استفاده از آزمون نتایج بررسی فرضیه. تایید شد) 715/0(آلفاي کرونباخ 
 نفتی هاي فرآورده پخش ملی شرکت کارکنان خدمت ضمن عمومی آموزش هايدوره محتواي داد که بین

این یافته بدان ). p=000/0و t=001/29(دارد  وجود رابطه معناداري آنها عملکرد ارزشیابی هايسنجه با ایران
  ایران در هنگام ارزشیابی کارکنان با محتواي  نفتی هايفرآورده پخش ملی معناست که عملکرد شرکت

  .هاي عمومی ضمن خدمت مطابقت و هماهنگی دارددوره
  

هاي ضمن خدمت، یابی عملکرد، دوره هاي نفتی تهران، ارزششرکت ملی پخش فرآورده :کلیدي کلمات
  محتواي آموزش و سنجه

  
  مقدمه

 مشـاغل موجـود در   ،پذیرفتـه اسـت   جوامـع بشـري صـورت     فراوانـی کـه در   و کتغییرات تکنولوژی امروزه با
یـک موضـوع    در نیستندکه تنهـا  ينیازبراي این مشاغل، افراد هاي مورد انسان اند وها نیز تحول یافته سازمان

بینش  که بتوانند با هایی توسعه یافته نیازدارند بلکه جوامع نوین به انسان، دانش باشند شغلی داراي مهارت و
                                                        
*farhadi170@yahoo.com 
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 ابتکـار،  خالقیت، هایی که با انسان. گیرندکار  بهمشاغل متعدد  در هاي مختلف را مهات اي ازمجموعه مناسب،
هاي شغلی به تحقق اهـداف سـازمان خـود کمـک      ماموریتضمن انجام دادن بهینه  مهارت گسترده، دانش و

در بهبود مداوم  و است نظام دار ینديفرآ» آموزش ضمن خدمت«در این راه، . )13: 1386، بزارجزایري(کنند
نمایـد  مـی شان کمک سازمان محل خدمت رفتارهایی که به رفاه آنان و و ها مهارت نظردانش، مستخدمین از

  .)14: 1383ابطحی،(
هاي غیررسمی اسـت کـه    ابعاد آموزش هرسازمان یکی از هاي ضمن خدمت نیروهاي انسانی شاغل در آموزش

هاي آموزش  دورهیک سري منقطع طی  صورت پیوسته یا هب نظام دانشگاهی و پرورش خارج از نظام آموزش و
، هـا  سـازمان  تخصصـی شـدن  . شـود  هـا مـی   ئی پرسنل سازماناکار سطح تخصصی و سبب ارتقاء ارائه شده و

هایی  چالش کنار در ،تغییرنگرش نسبت به آموزش و هاي تولید هزینه باالرفتن ،وري بهرهنیازمندي به افزایش 
سـبب توجـه بـه     عوامـل دیگـر   بسـیاري دالیـل و   تکنولوژیـک و  اسـتراتژیک و  تحوالت ،مانند افزایش رقابت

ا مطـابق   هـا  آموزش بنابراین اگر ؛حین کارنیروهاي انسانی شده است هاي تخصصی و دوره نیازهـاي واقعـی    ـب
 کاهش ،وخدمات افزایش کمی وکیفی تولید، مهارت فنی سطح آگاهی و سبب ارتقاء توانند یم ،طراحی شوند

تحقـق  بـه عبـارت دیگـر،    ). 17: 1391کرمی و تیرگر،  شاه(شوند غیره  هاي انسانی و انگیزه شیافزا ،ها هزینه
 کالبـد  روح جدیدي در، برنده پیش و متحرك ،سیستمی پویا عنوان هب ،ها درسازمان عمرال آموزش مادام فرآیند

هـاي آموزشـی متعـددي     برنامهها،  آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان يبرا ،رانیدرا. دمید سازمان خواهد
انطبـاق  بـراي   مستمر هاي ضروري و جمله فعالیت بهسازي منابع انسانی از اجراشده است توسعه و طراحی و

ایـن مهـم    در است که مدیران را يابزار، هاآموزشو این گونه  باشد سازمان می شرایط متغیر نیروي انسانی با
هـاي منـابع   يمنـد  تـوان ارتقاء  به آموزش و يادیز حد تامناسب  اداري مطلوب و نظام جادیا. رساند یاري می

 آن بـر  مت کارکنان به همـراه ارزیـابی آثـار   ضمن خد آموزش، درنظرداشت دیبا. انسانی سازمان وابسته است
زمینـه آمـوزش صـرف     هایی که در مهم این است که بدانیم هزینه .باشد ارزشمند تواند یمکارآئی،  و عملکرد

 1بازگشـت سـرمایه   به همین جهت الگوي ارزیابی اثربخشی نظیر عنوان یک سرمایه گذاري است وهب شود می
 توجه استراتژي توسعه و بازسازي سازمان، ریزي طرحبنابراین در اولین قدم براي ؛ پردازد آموزش می حوزه در

تـوان بـا    طریـق اسـت کـه مـی     نیـ ا از صـرفاً  و تربیت منابع انسانی ضرورت دارد و و تعلیم سازيبهکافی به 
آن هـا و همـراه بـا     ها و مشاغل سازمانهاي دولتـی و تشـخیص کمبودهـا و نارسـائی    ارزشیابی مسئوالن پست

 .سـاخت  همـوارتر  را بازسـازي سـازمان   راه هاي مدیریتی و اجراي آنها، افزایش توان علمی و بینشی و مهارت
ارزشیابی، هرقدر هـم کـه خـوب و     مثل کارساز از منابع انسانی منحصراً با یک اقدام مدیریتی استفادهمسلماً 

یـک مجموعـه    صـورت  بـه ن اسـت و بایـد   موثر انجام شود میسر نیست، بلکه اداره امور کارکنان در سطح کال
کـه   نحـوي  بـه  در یک تعامل پویا و سازگار باشـند،  هماهنگ طراحی شود که تمام اجزاء و فرآیند عملیات آن

 حقوق و مزایا گرفته تا بهداشت و ایمنـی،  پرداخت ،آموزش ،استخدام ،نشیگزبهبود مدیریت در همه جهات 
انتخـاب و انتصـاب    مخصوصاً هاي درمانی و بازنشستگی کارکنان و سایر اقدامات پرسنلی، بدنی و بیمه تیترب

بـه بیـان دیگـر،    ). 24: 1384رحمـانی،  (مند مورد توجه قـرار مـی گیـرد    مدیران وسرپرستان به صورت نظام
                                                        
1 Return of Investment(ROI) 
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زمان و انطبـاق بهتـر   آموزش کارکنان، فرایندي است که انطباق و سازگاري کارکنان را با محیط متحـول سـا  
ها به منظور رسـیدن بـه حـد     بنابراین سازمان ،)44: 1377ابیلی، (آورد  سازمان را با محیط بیرون فراهم می

هاي خـود قـرار داده و در زمینـه     مطلوب اقتصادي و صنعتی، بایستی آموزش نیروي انسانی را در صدر اولویت
هاي بزرگ  ریزي از این رو برنامه). 78- 165: 1376ابیلی، (گذاري کنند  تربیت مغزهاي متفکر و مبتکر سرمایه
هـاي تـازه و    هاي سازنده، دیدگاه هاي نو، آفریننده، پویا، پرتوان و نگرش و فراگیر دولتی را باید بر پایۀ اندیشه

بایسـت همـواره ایـن     براي تحقق منظور فـوق مـی  . ها بنا نهاد تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان
  ).27: 1378طوسی، (توان را در پرتو آموزش مناسب و سازگار قرار دادیروي پرن

هاي ضـمن   ي آموزشها دورهاماتناسب محتواي ، هاي هر سازمانی است اگرچه آموزش کارکنان یکی از اولویت
بـراي  . ریـزي آموزشـی اسـت    اولین عامل، برنامـه . خدمت با نیازهاي کارکنان بستگی به عوامل متعددي دارد

ریزي آموزشی به نیازسنجی  هاي ضمن خدمت باید در فرایند برنامه ش ي آموزها دورهمتناسب کردن محتواي 
هـا و اهـداف تعیـین شـده، محتـوا و روش       پرداخت و اهداف دوره را مشخص کرد و سپس باید بر اساس نیاز

هـاي مناسـب بـه     بـا شـیوه  به هنگام اجراي دوره نیز باید در حین و بعـد از دوره  . تدریس آن را مشخص کرد
کنندگان در دوره پرداخت و سپس در مرحله ارزیابی باید بـه ارزیـابی کـل برنامـه      هاي شرکت ارزیاي آموخته

بنـابراین  ). 99: 1384فتحی واجارگـاه،  (ها تحقق یافته است پرداخت تا معلوم شود که تا چه حد اهداف دوره
هـاي   بـودن آمـوزش   بخـش  ها، عوامل اولیۀ اثر رست آموختهانجام نیازسنجی، تهیه محتوي مناسب و ارزیابی د

بخـش   توان از اثر اما اگر این عوامل انجام نگیرد یا به درستی انجام نگیرد، نمی، آیند خدمت به شمار می ضمن
هاي آموزش ضمن خدمت آن است  هدف واقعی دورهدر واقع،  .هاي آموزشی اطمینان حاصل کرد بودن برنامه

از ایـن رو میـزان تغییـرات در سـطح     . ها را افزایش دهد هاي علمی را ارتقاء داده و توانایی رتکه دانش یا مها
بازرگـان،  (گـردد  به عنوان مالك تأثیر دوره آمـوزش منظـور مـی    افراد مورد آموزشهاي علمی  دانش یا مهارت

که آیـا واقعـأ تغییـر    این سئوال را مطرح کرد  از این رو طبیعی است که پس از هر دوره آموزش). 89: 1373
کننـدگان   ها، عادات رفتاري و نحوه انجام دادن وظایف شغل، توسط شـرکت  داري در شیوه تفکر، نگرش معنی

  ).39: 2004، 1وربانکی(در دوره آموزشی ایجاد شده است
هایی است کـه بـه حسـب گسـتردگی و حساسـیت      هم از سازمانایران نفتی هاي  شرکت ملی بخش فرآورده

کند و در ایـن راسـتا بـه دلیـل     مند برگزار میهاي آموزشی ضمن خدمت خود را به صورت نظامدوره وظیفه،
همچنان که ذکـر  . گیري مطلوب مدنظر مسئولین امر قرار داردهاي انجام شده و اهداف سازمان، نتیجههزینه

وجـود داشـته    یخوان همها و بازده عملکردي ارتباط و شد نتیجه مطلوب در جایی است که بین محتواي دوره
ها در هر سـازمانی برگـزار   تري نسبت به سایر دورهتر و معمولها که به صورت گسترده یکی از این دوره. باشد
هـاي گسـترده در برگـزاري ایـن     رسـد بـاوجود هزینـه   با این حال، به نظر می. هاي عمومی استشود دورهمی

 یخـوان  هـم ها با موارد مرتبط در حین ارزیابی عملکرد کارکنان ها، در این زمینه که آیا محتواي این دوره دوره
هـاي  بنابراین اکنون این سوال مطرح است که آیا بـین محتـواي دوره  ؛ دارد یا نه تحقیقی صورت نگرفته باشد
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هـاي ارزشـیابی   هاي نفتی ایـران بـا سـنجه    عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فروارده
  وجود دارد؟ ايرابطهونه عملکرد کارکنانچگ

هـدف توسـعه یـک نظـام     بـا  ) 1394(در بررسی برخی تحقیقات مرتبط دیده شد که میراحمدي و همکاران 
هاي مختلف، بـه ارزیـابی عملکـرد کارکنـان      ارزیابی عملکرد کارکنان که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبرد

هـاي رعایـت   نشان داد که در راهبرد رهبري هزینه، معیـار نتایج پژوهش . به انجام تحقیقی پرداختند بپردازد
گیري، بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصـاص دادنـد،    کاري، کمیت کار و توانایی تصمیم مراتب سلسله

هاي همکاري و شرکت در کار گروهی، قـدرت سرپرسـتی و اداره امـور و    حالی که در راهبرد تمرکز، معیار در
هاي ابتکار و خالقیـت، کیفیـت و   در راهبرد تمایز نیز معیار. بیشترین اهمیت را داشتندگیري  یمتوانایی تصم

، )2015(سـابزا و همکـاران   . هـاي دیگـر امتیـاز بیشـتري کسـب کردنـد      رائه پیشـنهادهاي سـازنده از معیار  ا
درشـش  بـه بررسـی ایـن موضـوع      ي آمـوزش ضـمن خـدمت   هـا  دورهدرپژوهش خودتحت عنوان نیازسنجی 

ایجادراهبردهـاي نـوین    هـاي  شـیوه تقویـت انگیزه،  هـاي  شـیوه هـاي مـدیریت کالس،اصـالح رفتار،    شیوهحوزه
ین تــر بــیشبــود کهنتــایج حــاکی ازآن .پرداختنــدمطالعــه وارزشــیابی دانــش آمــوزان  هــاي شــیوهدرتدریس،

آنـان  ازین نیتـر  کمي تحصیلی دانش آموزان وراهبردهاي نوین تدریس و هاي تقویت انگیزه به شیوهنیازمعلمان،
در تحقیقی تحـت عنـوان بررسـی    )2015( آدونگو و همکاران .بودهاي ارزشیابی دانش آموزان  مربوط به شیوه

هاي آموزش ضمن خدمت بـه ایـن نتـایج دسـت      وامل موثر بر گرایش آنها در دورهدر زمینه ع کارکناننگرش 
هاي چهارگانه نیاز به پیشرفت، نیاز به دستیابی به مهارت در شـغل، عوامـل    ، مولفهکارکنانیافتند که به نظر 

هاي آموزش ضمن خـدمت مـوثر   هاي آنها به تحصیل در دوره عوامل اقتصادي به ترتیب بر گرایشفرهنگی و 
  .هستند

املی بـا  تعـ   عنوان یک پدیده اعتماد کارکنان به مدیر به  بررسی رابطه ی با هدفپژوهش) 1394(ربانی و علوي
مند با  عنوان یک پدیده نظام سهولت استفاده از سامانه به  آن با رابطه  اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد و مقایسه

ثربخشی این سامانه را بـین  داري از ا نتایج پژوهش، همبستگی آماري معنی. انجام دادنداثربخشی این سامانه 
ایـن    تفـاوت دیـدگاه ایـن دو گـروه دربـاره       دهنده ، نشانیجهاین نت .ندادهاي مدیران و کارکنان نشان  دیدگاه

داري بـا   آمـاري معنـی    شان، برخالف سهولت استفاده از سامانه، رابطـه  اعتماد کارکنان به مدیران. بودموضوع 
داري بـا اثربخشـی    معنی  در مقابل، سهولت استفاده از سامانه، رابطه. اثربخشی سامانه از دیدگاه کارکنان دارد

ي آموزش ضمن ها دورهپژوهشی تحت عنوان ارزیابی اثربخشی )1392(مدنیان . امانه از دیدگاه مدیران داردس
هـاي  یافتـه . خدمت کارکنان اداري دادگستري استان خوزستان بر اساس الگـوي انتقـالی هـالتون انجـام داد    

ي آمـوزش ضـمن   هـا  دورهشـی  هاي آماري نشان داد که ارزیابی اثربخ حاصل از این پژوهش با توجه به تحلیل
خدمت کارکنان اداري دادگستري استان خوزستان بر اساس الگوي هالتون، بـر افـزایش آگـاهی کارکنـان در     

ي آموزشی، افزایش عملکرد فردي کارکنـان و افـزایش عملکـرد سـازمانی در سـه حیطـه ي دانشـی،        ها دوره
دالیـل   تـرین  مهـم یکـی از . سازمانی شده استنگرشی و مهارتی اثربخش بوده است؛ و منتج به افزایش نتایج 

. ها از حیث فضـا، امکانـات آموزشـی و مدرسـان بـر شـمرده شـد        ها کیفیت برگزاري دوره اثربخشی این دوره
سازي مند تواني آموزش ضمن خدمت بر ها دورهاي تاثیر  نیز در طی مطالعه) 1391(حیدري نژاد و همکاران 
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ها تاکید  عامل و محور سازمان ترین مهمدبیران تربیت بدنی را تایید نمودند و بر نقش منابع انسانی به عنوان 
ي آمـوزش ضـمن   هـا  دوره، نیز در پژوهشی تحت عنوان رابطه )1391(پور و تیرگرشاه کرمیهمچنین  .کردند

ي آمـوزش ضـمن   هـا  دورهجـراي  کارکنان به این نتیجه رسیدند که بـین چگـونگی ا   سازيمند توانخدمت و 
  .وجود دارد یدار و مستقیمکارکنان در شعب بانک مسکن رابطه معنی سازيمند توانخدمت و 
ضمن پژوهشـی ادراکـات و انتظـارات معلمـان آمـوزش ابتـدایی را در خصـوص اثربخشـی         ) 2012(باسترك 

اثربخش  ها دورهز نظر معلمان نتایج نشان داد که ا. ي آموزش ضمن خدمت گذرانده شده بررسی نمودها دوره
شـناخته   هـا  دورهافزون بر این، مشارکت و نگرش مثبت معلمان به عنوان عامل مهمی در اثربخشـی  . بوده اند

به رغم این نویسنده، آگاهی از نظرات و نیازهاي آموزشی معلمان در طراحـی برنامـه آموزشـی و درسـی     . شد
با نیازهاي آموزشـی بهتـر اسـت از دیـدگاه والـدین و برنامـه        ها دورههر چند که تناسب . بسیار ضروري است

ست که کـارایی  ا نآنیز حاکی از ) 2012(نتایج پژوهش سئو و مون .ریزان آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرند
شـرکت   هـا  دورهشرکت می نمودند بـا معلمـانی کـه در     ها دورهتدریس و مهارتهاي حرفه اي معلمانی که در 

 .است تریشنکرده اند، ب
ي ضمن خـدمت  ها دورهاثربخشی تدریس معلمانی که ) 2011(در پژوهش دیگري توسط سولمان و همکاران 

لمـان از دانـش الزم مربـوط بـه     نتایج نشان داد کـه مع . را گذرانده بودند، از دیدگاه دانش آموزان بررسی شد
که از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     ضمن آن. اي برخوردار نبودند هاي حرفه هاي تدریس نوین و مهارت شیوه

  .کردند در آموزش استفاده نمی
  

  شناسی پژوهشروش
وضـعیت   وپـردازد  بتوصیف و تفسیر شـرایط و روابـط موجـود     با توجه به اینکه تالش دارد بهپژوهش حاضر، 

ع توصـیفی،  دهد از نومورد مطالعه قرار  هاي ارزیابی هاي ضمن خدمت را با سنجه ارتباط محتواي دورهکنونی 
بستگی است و با توجه به اینکه شـرکت نفـت از    پردازد توصیفی هم بستگی دو متغیر می  و چون به بررسی هم

نفـر   850جامعـه آماریـاین تحقیـق شـامل    . باشـد  نتایج تحقیق استفاده خواهد کرد از نظر هدف کاربردي می
در این تحقیق بـا توجـه   .هاي نفتی ایران در تهران ساختمان ایرانشهر بودکارکنان شرکت ملی پخش فراورده

. نفر انتخـاب شـد   264نفر کارکنان، براساس فرمول کوکران تعداد  850به محدود بودن جامعه آماري از بین 
  .تصادفی انتخاب شدند گیري نمونهاین تعداد به روش 

نفر متخصص خواسته شد که آن را  6ه براي روایی آن از اي بود ک ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته
. ها روایی پرسشنامه از سوي متخصصین تأیید شد پس از برخی تعدیل. مطالعه کرده و نظرشان را اعالم کنند

  .به دست آمد 715/0در بررسی پایایی پرسشنامه هم از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب 
ي پژوهش از نرم افزارهاي ها دادهبه منظور تجریه و تحلیل به رایانه ها  دادهورود  هاي این پژوهش پس از داده

spss  و  23نسخهLISREL  در بخش آمـار  متغیرهاي تحقیق ، هاتوصیف داده براي. استفاده شد 51/8نسخه
جـداول و  (مثـل میـانگین و نمـا در قالـب     مرکـزي   يهـا  شاخصو  هاي پراکندگیبرحسب شاخصتوصیفی، 
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اي و تحلیل عـاملی برایبررسـی   تک نمونه tدر بخش آمار استنباطی از آزمون هاي .شد توصیف... و) نمودارها
  .تحقیق استفاده شد فرضیه

  
  هاي تحقیقیافته

 30درصـد   4/56سال،  30از  تر کمدرصد پاسخ دهندگان  1/9کنندگان دیده شد که در ارتباط با سن شرکت
درصد را زنـان   5/37درصد آنها را مردان و  5/62سال سن داشتند که  40از  درصد بیشتر 4/34سال،  40تا 

درصـد   7/11درصـد افـراد تحصـیالت دیـپلم،      3/8در بررسی تحصیالت افراد دیده شد که . دادندتشکیل می
 3/27ارشد دارند و در خصوص سابقه فعالیت آنها  درصد کارشناسی 6/32درصد کارشناسی و  3/47کاردانی، 

  .سال سابقه فعالیت داشتند 20درصد بیشتر از  25سال و  20تا  10درصد  7/47سال،  10از  تر کمدرصد 
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیـر مکنـون، از ابـزار    

تاًییـدي معـادالت    یـل عـاملی  همچنین در این بخـش بـا اسـتفاده از تحل   . تحلیل عاملی تاًییدي استفاده شد
هاي  شد که تحلیل عاملی تاًییدي سازه استخراج و تفسیر )متغیر مکنون(مربوط به هر سازه  گیري شده اندازه

  .تحقیق به صورت زیر بود

  
 )تخمین استاندارد(ي عمومی ها دورهمدل تحلیل عاملی تاییدي  .1شکل 

  
  )معناداري ضرایب(ي عمومی ها دورهمدل تحلیل عاملی تاییدي  .2شکل 
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بـه متغیـر    ي مربـوط هـا  شـاخص  تمـامی  کـه  دهـد  مـی  نشان )2و  1(اشکال  در مندرج عاملی تحلیل نتایج
 بـراي  برخوردارنـد و  قبـولی  مـورد  )4/0بیشتر از(عاملی  بار و )96/1بیشتر از (تی  مقادیر ي عمومی ازها دوره

  .شوند می محسوب ي مناسبیها شاخصي عمومی ها دورهمتغیر 
 پخـش  ملـی  شـرکت  کارکنان خدمت ضمن آموزش ي عمومیها دوره محتواي بین تحقیق این بود کهفرضیه 
 .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد ارزشیابی هاي سنجه با ایران نفتی هاي فرآورده

  
  خالصه نتایج آماري مربوط به فرضیه تحقیق .1 جدول

  میانگینخطاي معیار   انحراف معیار  میانگین  تعداد جامعه  
03/3 263  ي عمومیها دوره  58/0  035/0  

  
آمار توصیفی مربوط بـه آزمـون فـرض را     1نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول 

، تـر  کـم اسـت یـا    تر بیش 2دهد که مقدار میانگین نمونه از  نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می. کند ارایه می
  . تائید شود) آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان(ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی 

  
 اي فرضیه تحقیق تک نمونه tنتایج آزمون  .2جدول

 
 
  

Test value=2 

t  
درجه 
  آزادي

عدد 
معناداري 

)sig(  

تفاوت 
  میانگین

 95فاصله اطمینان 
  درصد اختالف

  باالیی  پائینی
001/29  عمومی يها دوره  262 000/0  038/1  968/0  109/1  

  
ها میـانگین   با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ که کنیم میفرضیه صفر را چنین تعریف  تحقیقبراي فرضیه 

 هـا  پاسـخ فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجـه بـه پرسشـنامه و طیـف     . باشد می 2از  تر کمنظرات برابر یا 
یـا  (اطمینـان  % 95در سـطح   شـود  میمشاهده  2همانطور که در جدول . باشد می 2میانگین نظرات باالتر از 

 1H، بنابراین  فرضباشد میو حد باال مثبت و حد پائین مثبت ) 897/29( 96/1از  تر بیشآماره تی %) 5خطا
 شـرکت  کارکنـان  متخـد  ضـمن  آمـوزش  ي عمومیها دوره یعنی بین محتواي. شود میرد  0Hتائید و فرض

  .رابطه معناداري وجود دارد آنها عملکرد ارزشیابی هاي سنجه نفتی ایران با هاي فرآورده پخش ملی
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  گیريبحث و نتیجه
 کارکنـان  خـدمت  آموزش ضـمن  هاي عمومیدوره محتواي دیده شد که بین تحقیقدر بررسی آماري فرضیه 

وجـوددارد   رابطـه معنـاداري   آنهـا  عملکـرد  ارزشیابی هايسنجه ایران با نفتی هايفرآورده پخش ملی شرکت
)03/3=m ،001/29=t 000/0و=p .(ملـی  هاي ارزشیابی عملکرد در شرکتاین یافته بدان معناست که سنجه 

شـود و بـه عنـوان محتـواي     هاي ضمن خدمت آموزش داده میایران با آنچه در دوره نفتی هايفرآورده پخش
ایـران در   نفتـی  هـاي فـرآورده  پخـش  ملـی  لذا عملکرد شـرکت . شود، مرتبط استمیها ارائه عمومیاین دوره

  .ها مطابقت و هماهنگی داردهنگام ارزشیابی کارکنان با محتواي این دوره
هاي عمومی براي ایجاد وحدت بینش، نگرش و طرز فکر بین کارکنان سازمان و نیـز بـراي ایجـاد یـا      آموزش

بـه عبـارت دیگـر، اگـر دوره آمـوزش ضـمن       . دنشـو  می به کارکنان ارائه مـی هاي عمو توسعه برخی از مهارت
وري کارکنان آموزش دیده به طور مساوي در داخـل و خـارج از سـازمان افـزایش      خدمت، باعث شود که بهره
جز سازمانی که در آن مشغول به کار است به درد دیگـر   شدة کارکنان به هاي کسب یابد، یعنی دانش و مهارت

هـاي  بـا توجـه بـه رابطـه معنـادار سـنجه      . گوینـد  ها بخورد، به آن آموزش ضمن خدمت عمومی مـی  سازمان
توان از طریق ارزشیابی افراد در ایـن  ها میهاي دربردارنده این آموزشها با محتواي دروهارزشیابی این مهارت
هاي فرعی نشـان داد کـه   هفرضیه اصلی تحقیق و تمامی فرضی پذیرفته شدن .ها پی بردحوزه به کیفیت دوره

 بـا  ایـران  نفتـی  هـاي  فـرآورده  پخـش  ملـی  شـرکت  کارکنـان  خـدمت  ضـمن  آموزش هاي دوره محتواي بین
ایـن   .دارد معنـاداري وجـود   اي رابطهدر حالت کلی و در حالت جزئی مولفه آنها عملکرد ارزشیابی هاي سنجه

تواند شرکت موضوع نشان دهنده موفقیت این شرکت در طراحی یک ارزشیابی صحیح و مناسب است که می
یکـی از دالیـل اصـلی    از آنجـا کـه   . هاي ضمن خـدمت کمـک کنـد   را در دستیابی به اهداف مدنظر در دوره

از سویی . ارزشیابی است به دلیل عدم اطمینان به نتایجفقدان ارزیابی منظم آنها  هاي آموزشی شکست برنامه
هاي اصـالح نشـده کـه     ها ممکن است از همان طرح هاي آموزشی ارزیابی نشود، سازمان اگر اثرات برنامهدیگر 

هـاي آموزشـی    بنابراین براي اثبات اثربخشی برنامـه  .هاي آنها رفع نشده است، استفاده کنند معایب و کاستی
شـود و مرحلـه پایـانی آن ناتمـام      آموزش کامـل نمـی   جام نشود، فراینداگر ارزیابی ان. باید آنها را ارزیابی کرد

ایـران در ایـن    نفتـی  هـاي فـرآورده  پخش ملی نتایج تحقیق نشان داد شرکت ).237: 1989 کاسکو،(ماند می
هـاي ضـمن   تواند به ارزشیابی خود اطمینان داشته باشد و از این طـرق در جهـت موفقیـت برنامـه    حوزه می

  .برداردخدمت خود گام 
 هـاي  فـرآورده  پخش ملی شرکت کارکنان عملکرد ارزیابی به تحقیقی در) 1391( یعقوبی و بهبهانی زاده امیر

 روش به نسبت جدید روش پرداختند و برتري مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش به اهواز منطقه ایران نفتی
نبود، اما مشاهده شد روش مورد استفاده در این تحقیق خود روش ارزشیابی مورد پژوهش . گزارش شد قبلی

از ایـن لحـاظ   . هاي آموزشی ضمن خدمت توانسته روش موفقی باشدبه دلیل ارتباط معنادار با محتواي دوره
هدف تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیـر بـا   با ) 1391(احمدي و همکاران .دنسویی دارنتایج دو تحقیق هم

نتـایج رابطـه   . پژوهشی انجام دادندارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس سازي و ارزیابی عملکرد کمند توان
همچنین نتایج حاضـر بـا   .دارد یخوان هملذا با تحقیق حاضر . بین متغیرهاي مورد بررسی نشان دادمعناداري 
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ربیعـی و  ، )1391(پـور و تیرگـر  شاه کرمـی ، )1391(حیدري نژاد و همکاران ، )1392(مدنیان نتایج تحقیق 
  .بود خوان هم)1392(خدادادي و  )1390(مکاران ه

همبستگی بود، چراکه آنها نتیجه گرفتند  خوان همنا) 1394(در مقابل نتایج این تحقیق با یافته ربانی و علوي
  .وجودنداردهاي مدیران و کارکنان بین دیدگاهارزشیابی اثربخشی سامانه  درداري آماري معنی

شـود در هنگـام   پیشـنهاد مـی  هـاي عمـومی   هاي ارزشـیابی و محتـواي دوره  سنجهبا توجه به ارتباط معنادار 
 تـر  بـیش ها افراد را از زمینه مورد ارزیابی آینده نیز آگاه کنند تا از این طریق با تالش و انگیـزه  برگزاري دوره
  .ها ببرندي از کالستر بیشبتوانند بهره 

هاینفتیـایران در اهـداف خـود از    شرکتملیپخشـفرآورده تـوان گفـت کـه    با توجه به ایـن یافتـه مـی   در نهایت 
که شـامل تعیـین بـازدهی، کـارائی، کارآمـدي و طبقـه بنـدي        هاي عمومی بر مبناي آموزارزشیابی کارکنان 

بنـابراین اگـر کارکنـان ایـن     . عادالنه کارکنان است رفتاري اصولی و منطبق بر فرایند آمـوزش کارکنـان دارد  
اي شـرکت جایگـاه مناسـبی داشـته باشـند      در شـرایط رتبـه  رزشیابی و در نتیجه خواهند که در اشرکت می

  .ها دقت و اهتمام داشته باشندشود در فراگیري دورهپیشنهاد می
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