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چکیده
پژوهش حا ضررر به این سررلال پا سررخ ميدهد كه شررا

ها و معیارهای تأثیرگذار بر نیاز سرری ي آملز شرري با رویکرد تحقق

ا سررتراتژیهای سررازمان در شررركت پاالیش نفت آبادان كدام ا سررت بیابراین با هدف شرریا سررایي و رتبهبیدی شررا

ها و

معیارهای تأثیرگذار بر نیاز سری ي آملز شري با رویکرد تحقق ا سرتراتژیهای سرازمان در شرركت پاالیش نفت آبادان ان ام شرد.
روش این تحقیق تل صرریفي (پیمای شرري) از نلع دلفي ا سررت .به این میظلر ،با ا سررتفاده از مطالعات میداني معیارهای مؤثر بر
نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان در ا تیار  15نفر از برگان قرار داده شد تا براساس قلمرو مکاني
تحقیق امتیازدهي صلرت گیرد .سپس با طراحي پرسشیامه دلفي باز و تایید روایي از سلی صاحبیظران و پایایي شش عامل
ا صرلي (/88

 )0شریا سرایي گردید .در گام بعد برا سراس نتایج ا سرتررا شرده شرش شرا

ت زیه و تحلیل دادهها از روش  DEMATELو فرایید تحلیل شرربکهای ا سررتفاده

و  33مللفه م شرر

شرد .برای

شررد .نتایج ن شرران ميدهد كه علامل

مدیریتي ( ) 7/46دارای تأثیرگذارترین معیار و علامل محیطي ( ) 6 /59دارای تأثیرپذیرترین معیار ا سرت  .همچیین نتایج ن شران
داد كه عامل محیطي ( ) ./240بیشترین اهمیت را دارد و عامل سا تاری ( )0/106در رتبه آ ر قرار دارد.
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کلیدواژهها :نیازسی ي آملزشي ،استراتژیهای سازمان ،فرایید تحلیل شبکهای.

مقدمه
یکي از ابزارهای مهم برای بقای هر سازماني و رسیدن به اهداف ،میابع انساني است .میابع انساني مهمترین
سرمایه و میبع اصلي مزیت رقابتي ،هر سازماني به شمار ميآید (  .) 1لزوم نگاه استراتژیک به میابع انساني،
ملضلعي انکارناپذیر است كه با تحلالت محیطي بر اهمیت آن افزوده ميشلد (  .) 2سازمانهای متعالي
ماملریت و آرمان لد را از طریق ای اد و تدوین استراتژی سازماني و متمركز بر میافع ذییفعان به اجرا
در ميآورند این سازمانها به گلنهای به كاركیان لد تلجه كرده ،ارتباط برقرار سا ته و آنها را ملرد
تشلیق و تقدیر قرار ميدهید كه در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانششان در جهت
میافع سازماني ای اد شلد (  .) 3در استراتژی این سازمانها ،هدفها و برنامههای بلیدمدت سازمان تعیین
ميشلد كه سازمان بر اساس آن ميكلشد  .میابع ملرد نیاز را بدست آورد و آنها را به كار گیرد تا بتلاند
بدین وسیله برتری رقابتي لد را در بازار حفظ نماید ( .) 4
اهمیت استراتژی از آن جهت است كه ابزاری را برای بهبلد ملقعیت رقابتي سازمان و نیز بهبلد كارا یي و
اثربرشي آن فراهم ميآورد (  5و  .) 6سازمانها ميتلانید از طریق به كارگیری استراتژیهای اثربرش
نلعي از ویژگيها و رفتار را در كاركیان لد ای اد نمایید و پرورش دهید كه برای ملفقیت سازمان
ضروری است (  .) 7به عبارت دیگر استراتژی تلسعه نیروی انساني را برای دستیابي به الزامات استراتژی
كلي سازمان تسهیل مينماید ،كه در نتی ه آن اهداف و ماملریتهای سازمان قابل دستیابي لاهید
بلد ( .) 8
از این رو آملزش در برشهای مرتلف به دنبال تدارک ت ربیاتي است تا رفتار كاركیان را در قلمروهای
مهارتها ،دانش و نگرش تلسعه و بهبلد برشد (  .) 9نکته مهم و اساسي در ملرد ارائه آملزشها این است
كه دورههای آملزشي ملجب افزا یش نظم و انضباط و مهارتهای ملرد نیاز در بین كاركیان ،افزا یش
هماهیگي و همسل نملدن كاركیان با سازمان و افزایش رضایت شغلي و بهبلد روحیه بین كاركیان ،كاهش
حلادث و ضایعات كاری كاركیان ،به هیگامسازی دانش و تلانش نیروی انساني در بین كاركیان ،افزا یش
كمک به تغییر و تحلل سازماني ،افزایش تقل یت روحیه همدلي و همکاری و افزایش تلان بازده كاری در
بین كاركیان ميشلد (  .) 10و از طرف دیگر ،وجلد كاركیاني كه از آملزش اندكي بر لردار ميباشید
ميتلاند می ر به بروز اشتباهات ،آسیبها و صدمات گردد كه همه آنها بسیار پرهزییه هستید (.)11
بدین میظلر ،اولین گام برنامهریزی آملزشي ،شیاسایي نیازهای آملزشي و اوللیتبیدی آنها ميباشد.
اگر این مرحله ،به لبي و به درستي ان ام شلد ،اجرای فرا ییدهای تلسعه آملزشي ،راحتتر و ملثرتر
لاهد بلد .نیازسی ي آملزشي ،به عیلان یکي از ابزارهای مهم در راستای تلانمیدسازی نیروی انساني،
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ملجب نمایانسازی شکافهای آملزشي ميشلد ،تصمیمگیری اثربرش و سریع را تسهیل ميكید و به
تصمیمگیران و برنامهریزان این امکان را ميدهد تا با تلجه به میابع مالي محدود و هزییهای فزاییده ،با
اوللیتبیدی گزییههای مرتلف ،راهکارهای میاسبي را برای پر كردن شکافها به كار گیرند ( .) 12
آنچه مسلم است برای این كه ،سازمان بتلاند نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان
را ان ام دهد ،نیاز است تا ابتدا شا های مؤثر بر نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای
سازمان و معیارهای مؤثر شیا ته شلد .با تلجه به این كه شركت پاالیش نفت آبادان نیز به عیلان یک
سازماني كه كاركیان آن نیاز به دانش ،اطالعات و مهارتهای الزم دارند باید متیاسب با پیشرفت عللم و
تکیلللژی ،اطالعات لد را به روز نگه دارند و این مهم از طریق برآورد نیازهای آملزشي كاركیان و
برگزاری دورههای آملزشي اص متیاسب با استراتژیهای سازمان ،پست سازماني و ترص افراد قابل
دسترس ميباشد .از این رو حقیقت آن است كه نیازسی ي علیرغم اهمیت فراوان تاكیلن جدی گرفته
نشده و یا برنامهریزان به آساني از كیار آن گذاشتهاند ،البته تشری

دقیق نیازهای آملزشي امر مشکلي

است بیابراین پایه و اساس برنامهریزی و طراحي آملزشي نیازسی ي است .لذا با تلجه به نقش و اهمیت
كاركیان ی ک سازمان در ادامه حیات و ملفقیت استراتژیهای شركت پاالیش نفت آبادان ميتلان بیان
نملد كه نیازسی ي آملزشي كاركیان درگذر از وضعیت فعلي به وضعیت مطللب و اجرای دقیقتر رسالت
و اهداف سازمان نقش مهمي لاهد داشت.
در همین راستا و برای شیاسایي و رتبهبیدی شا ها و معیارها در شركت پاالیش نفت آبادان و در
جهت بهبلد نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان و افزایش تلان رقابتي محقق به
ان ام تحقیق در این صلص پردا ته است .برای دستیابي به این هدف نیاز است تا به ا ین سؤال پاسخ
داده شلد كه ابعاد نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان چیست و از چه مؤلفهها و
شا هایي تشکیل شده است در قسمت دوم تحقیق شا ها و معیارهای استررا شده از قسمت
اول بر اساس قلمرو مکاني تحقیق و با استفاده از نظر برگان رتبهبیدی شلد.
بیابراین ،تحقیق با هدف پاسخدهي به چهار سؤال طرح ميشلد كه عبارتید از:
 شا های تأثیرگذار بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژیهایسازمان از نظر برگان كدام است
بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد تحقق
 معیارهای مربلط به هر شااستراتژیهای سازمان از نظر برگان كدام است
 رتبهبیدی شا های تأثیرگذار بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد تحققاستراتژیهای سازمان از نظر برگان كدام است
 -رتبهبیدی معیارهای مربلط به هر شا

بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد

تحقق استراتژیهای سازمان از نظر برگان كدام است
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نیازسی ي آملزشي به عیلان یکي از ابزارهای مهم در راستای تلانمیدسازی نیروی انساني ملجب نمایان
سازی شکافهای آملزشي شده ،تصمیمگیری اثربرش و سریع را تسهیل كرده و به تصمیمگیران و
برنامهریزان این امکان را ميدهد تا با تلجه به میابع مالي محدود و هزییههای فزاییده ،با اوللیتبیدی
گزییههای مرتلف ،راهکار میاسب را برای پركردن شکافها به كار گیرند ( .) 13
عباسزادگان و ترکزاده (  ) 1388در تعیین نیازهای آملزشي سه حلزه اصلي را ملرد تحلیل قرار ميدهید
كه این حلزهها عبارتید از :سازمان ،شغل و وظیفه و فرد .اهمیت تحلیل فرد نیز این است كه او در واقع
حامل نیاز آملزشي است؛ به عبارتي وجلد نیاز در او مت لي ميشلد و درباره او صادق است و رفع آن نیز
تیها از طریق آملزش و بهسازی فرد ممکن است .تحلیل سازمان مستلزم بررسي اهداف ،میابع و محیط
اجتماعي ،فیاورانه ،اقتصادی و قانلني است كه سازمان در آن فعالیت ميكید .در این سطح الزم است به
راهبرد سازمان ،فرهیگ و جل سازماني و سامانههای مدیریت و فراییدهای كار در سازمان تلجه شلد.
تحلیل شغل (وظیفه ) مستلزم سی ش و ارزیابي كاركردها ،وظایف هر شغل در پرتلی دانش ،نگرش،
مهارتها و رفتار ملرد نیاز آن است .بدیهي است شغل ملرد نظر باید در زمییه سازماني و در ارتباط با
تغییرات و برنامههای حال و آییده سازمان بلیژه ملاردی مدنظر و ملرد تحلیل قرار گیرد كه مستقیماً با
آن در ارتباط است ( .) 14
از این رو آملزش را ميتلان به صلرت اكتساب نظامدار و تحلل دانش ،مهارتها و نگرشهای ملرد نیاز
كاركیان برای عملکرد میاسب در یک تکلیف یا شغل یا بهبلد عملکرد در محیط شغلي تعریف كرد.
آملزش از طریق ای اد نیروی كار با دانش و مهارتهای وسیع عملکرد سازماني را بهبلد ميبرشد (  15و
 .) 16ایده زیربیا یي این مفروضه ا ین است كه آملزش نقش كلیدی در افزایش دو میبع مزایای رقابتي
برای شركت دارد :سرمایه انساني و دانش سازماني (  .) 2آملزش به عیلان فعالیت اصلي در به دست آوردن
كاركیان مترص  ،میعطف و به لبي مهیا شده در نظر گرفته ميشلد (  .) 17مایههای انساني سازمانها
جهت ای اد یک مزیت رقابتي پایدار را تسهیل ميكیید و بیابراین عملکرد سازمانها را بهبلد ميبرشد
(  .) 18تحقیقات نشان ميدهد كه آملزش برای این كه تاثیر مثبتي بر پیامدهای سازماني داشته باشد
باید به صلرت برنامهریزی شده و بلیدمدت باشد .بسیاری از مطالعات نشان ميدهید كه آملزشهای
یادگیری محلر بلیدمدت و برنامهریزی شده تاثیر مثبت بر پیامدهای سازماني دارند (  .) 19بیابراین
آملزش یادگیری محلر دارای پیامدهای مهمي برای سازمان است .همچیین پژوهشهای ان ام شده نشان
ميدهید كه آملزش بر استراتژیهای میابع انساني تاثیر دارد (  20و .) 21
استراتژیهای میابع انساني ،برنامههای هدایت كییدهای هستید كه مباحث انساني مرتبط با كسب و كار
را ملرد طاب قرار ميدهید (  .) 22این استراتژیها بسیار مهم هستید چرا كه آنها به مدیر در جهت
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تعیین چگلنگي مدیریت كاركیان و افراد برای دستیابي به استراتژیهای كسب و كار و استراتژیهای
شركت كمک مينمایید .استراتژیهای میابع انساني ميتلانید ی ک همراستایي را میان اقدامات میابع
انساني و استراتژیهای شركت به وجلد آورند ( .) 23
استراتژیهای میابع انساني باید می ر به بهبلد و تلسعه استراتژیهای كلي سازمان باشید و هم چیین
آنها باید در برنامه استراتژیک سازمان دیده شلند .مدیریت میابع انساني و اقدامات آن بر ارزشها و
ملضلعات كلیدی شركت تاثیرگذار ميباشد  .به عیلان مثال با ارائه اقداماتي در جهت افزایش وفاداری
كاركیان و كاهش رو از دمت كاركیان ،ميتلان مزایای حاصل از آملزش و تلسعه نیروی انساني را
درون شركت حفظ نملد .همچیین آملزش بهتر مدیران ممکن است كه می ر به كاهش مسائل احتمالي
ناشي از بيدقتي در استردام و آزار كاركیان گردد (  .) 24ب لرک من و همکاران (  ،) 2007اقدامات میابع
انساني در سازمان را به مثابه میابع و شایستگيهای باارزشي ميدانید كه ميتلانید می ر به انس ام
سازمان گردد و نیز سازمان را در جهت استفاده از فرصتها یاری رساند ( .) 2
با تلجه به ماهیت تحقیق ،برای شیاسایي شا ها و معیارهای مؤثر بر نیازسی ي آملزشي با رویکرد
تحقق استراتژیهای سازمان ،تحقیقات مرتلفي در رابطه با ملضلع ،شیاسا یي شده است كه به طلر
الصه ميتلان ملارد زیر را بیان نملد.
مهدوی و همکاران ( ) 1396به پژوهشي تحت عیلان نیازسی ي آملزشي كاركیان مركز مطالعات و برنامه-
ریزی شهر تهران پردا تید .نتایج نشان داد كه با استفاده از مدل دیکلم و مماس و مصاحبه با برگان
سازمان و بررسي اسیاد و مدارک سازماني نسبت به طراحي مدل تعیین نیازهای آملزشي كاركیان اقدام
و نها یتا دورههای آملزشي ملرد نیاز مشاغل و كاركیان مركز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران
مشتمل بر عیلان دوره ،طلل دوره به ساعت ،شکل برگزاری دوره ،سطح بازآملزی و سرفصل دورههای
آملزشي تعیین و گزارش نهایي تدوین شد ( .) 25
رضایي میر قائد و همکاران ( ) 1396به پژوهشي تحت عیلان نیازسی ي و تعیین دورههای آملزشي
كاركیان واحدهای آملزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رو یکرد شایستگي پردا تید .نتایج نشان
داد كه مؤلفههای اصلي عبارتتد از :مهارتهای ارتباطي ،مهارتهای اطالعاتي ،مهارت حل مسئله ،مهارت
فیي ،مهارت استدالل ،مهارت رهبری ،مهارت هی اني و تعامالت اجتماعي ،شرصیتي و ارزشي ،شایستگي
فردی  .در نهایت 15 ،دوره آملزشي متیاسب با نیازهای تعیین شده مشر گردیده است (.) 26
قشالقي و همکاران (  ) 1394به پژوهشي تحت عیلان نیازسی ي آملزشي گروههای شغلي قضات بر اساس
رویکرد شایستگي پردا تید .نتایج نشان داد مهارتهای ادراكي ،مهارتهای تصمیمگیری ،هلش
اجتماعي ،تلانا یي علمي ،پایبیدی به اصلل ا القي و مهارتهای فردی در تعیین نیازهای آملزشي گروه -
های شغلي قضات تأثیر دارند .همچیین نشان دادند كه هلشمیدی ،اعتماد به نفس و رعایت عدالت
بیشترین اهمیت را در میان شا

های شیاسایي شده داشتهاند ( .) 27
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سمیعي زفرقیدی و همکاران (  ) 1395به پژوهشي تحت عیلان نیازسی ي آملزشي كاركیان در زمییههای
برنامهریزی و استفاده از فیاوری اطالعات و ارتباطات پردا تید .نتایج نشان داد نیازهای آملزشي كاركیان
در زمییه فیاوری اطالعات ارتباطات اوللیت آملزشي نرست با مدیریت اسیاد ا لکترونیک و در زمییه
مهارتهای برنامهریزی ،مهارتهای مربلط به ارزشیابي به عیلان مهمترین و نیاز فلری معرفي شده است.
و در م ملع نیازهای آملزشي كاركیان شامل -1 :مدیریت اسیاد الکترونیک  -2مدیریت سیستمهای
اطالعاتي  -3مدیریت دانش  -4ارزشیابي  -5نیازسی ي  -6وسایل  -7محتلا  -8روشها و در ا ر تعیین
هدف ميباشد ( .) 28
مباركیان و همکاران (  ) 1394به پژوهشي تحت عیلان بررسي علامل مؤثر بر پیادهسازی اثربرش
استراتژیها در صیعت نفت پردا تید .نتایج نشان داد كه علامل مؤثر بر پیادهسازی اثربرش استراتژی -
ها در صیعت نفت به ترتیب تأثیر ،رهبری ،شایستگيهای راهبردی ،فرهیگ سازماني ،ارتباطات ،میابع
انساني ،ترصی

بهییهی میابع ،سیستمهای اطالعاتي و سا تار سازماني تعیین گردید ( .) 29

ابطحي و همکاران (  ) 1388به پژوهشي تحت عیلان تدوین استراتژیهای میابع انساني (مطالعه ملردی:
یکي از سازمانهای معیلی كشلر ) پردا تید .بر اساس نتایج تحقیق ،در فرآیید ورودی میابع انساني از
نظر علامل د ا لي و ارجي از وضعیت میاسبي بر لردار بلده و باالتر از حد متلسط است؛ زیرا ،جمع
امتیاز نهایي علامل دا لي و ارجي از  2 /5بیشتر است .در فرآییدهای روجي و نگهداری میابع انساني،
سازمان ،از نظر علامل ارجي وضع میاسبي ندارد و پایینتر از حد متلسط است؛ زیرا جمع امتیاز نهایي
علامل دا لي و ارجي دا لي كمتر از  2 /5است .بیابراین ،بهتر است سازمان در فرآیید ورودی میابع
انساني ،استراتژیهای تهاجمي و در فرآییدهای نگهداری و روجي ،استراتژیهای تدافعي را ملرد تاكید
قرار دهد .یافتههای تحقیق ،مبین این نکته است كه سازمان ملرد مطالعه با اجرای ملفق استراتژیهای
پیشیهادی ميتلاند ملجب همافزایي فعالیتها و ای اد انس ام و همآهیگي بین سیاستهای میابع انساني
با استراتژیهای كلي گردد ( .) 30
دیلالنداس و همکاران (  ) 2018به پژوهشي تحت عیلان تلصیف نیازهای آملزشي لد درک شده
پرستاران اورژانس در دوربان و آفر یقای جیلبي پردا تید .نتایج نشان داد كه میانگین نمره ملرد نیاز برای
نیازهای آملزشي  100بلد ،بیابراین نیاز آملزشي باال را نشان ميداد و بیش از نیمي از پاسخدهیدگان
باالتر از میانگین نمره  100برای نیازهای آملزشي بلد .پایینترین امتیاز  41بلد .سي و هشت درصد ( 38
نفر) از پاسخدهیدگان  117نفر را نشان دادند ،كه نشان دهیده نیازهای آملزشي برای تمام صالحیتهای
ذكر شده است .به طلر كلي 92 ( ٪72 ،نفر ) ملافق بلدند كه آملزش اورژانس نیازمید است .این مطالعه
بر نیاز به سیستمهای پشتیباني برای تلسعه آملزشي پرستاران اورژانس تاكید دارد .آملزشهای بیشتر
در زمییه مهارتها و صالحیتهای اص ممکن است باعث افزا یش مراقبتهای اضطراری شلد .نیاز
روزافزون به پیشرفت تحصیلي پرستاران اورژانس در آفر یقا وجلد دارد ( .) 31
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اهل بلرگا و همکاران (  ) 2018به پژوهشي تحت عیلان نهادهای قدرت برای تلسعه – استراتژیها ی
سازماني برای تامین برق غیرمتمركز پردا تید .نتایج نشان ميدهد اعمال قلانین سرتگیرانه برای
رفتارهای سلاری آزاد و بيطرفي در اجرای برای ادراک مشروعیت و اعتماد تعیین كییده بلد  .انحرافات
روابط اعتماد را تضعیف ميكید  .نتایج گزارههای نظری عملمي را یثي ميكید و بییشهای مربلط به
پیامدهای نا لاسته استراتژیهای نهادی ارائه ميدهد .ا ییها برای ا ی اد و حما یت از سازمانهای دمات
محلي برای دسترسي به برق و دیگر كاالهای عملمي مرتبط هستید ( .) 32
كشتکار و همکاران (  ) 2013به پژوهشي تحت عیلان بررسي نیازسی ي آملزشي از مدیران بیمارستان
پردا تید .بییش این مدیران نسبت به وظایف شغلي و قابلیتهای ملرد نیاز برای ان ام وظیفه لد را به
همراه نیازهای آملزشي تعیین شده تلسط مدیران عامل سازمان ملرد سی ش قرار دادهاند  .در گام بعدی
درگیر استاندارد ارائه شرح وظایف شغلي مدیران بیمارستان و در لاست از آنها برای مستید نیازهای
آملزشي آنان در ملرد قابلیتهای ملرد نیاز برای ان ام وظایف لد بلده است ( .) 33
ادكلي و همکاران (  ) 2012به پژوهشي تحت عیلان بررسي نیازسی ي آملزشي اعضای هیات علمي
پردا تید .نیازهای آملزشي اعضای هیات علمي را شامل ملضلعاتي چلن تلانایي تدریس در گروههای
كلچک و بزرگ ،برنامهریزی و آملزش بالییي ،طراحي برنامهی درسي و تلسعهی میابع یادگیری ،ارزشیابي
فراگیران ،ارزشیابي دورهها ،تحقیق عملي ،آگاهي از اصلل آملزش و پرورش ،ارزشهای ا القي و نگرشي،
مهارت در تصمیمگیری ،و مهارتهای مدیریتي و ارتباطي را نشان داده است ( .) 34

روش پژوهش
روش این تحقیق بر مبیای هدف ،از نلع كاربردی و بر مبیای روش ،تلصیفي (پیمایشي ) از نلع دلفي
است .در پژوهش حاضر ابتدا بر اساس مطالعه كتابرانهای و نیز استفاده از گزارشهای میتشر شده در
زمییه نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان با استفاده از
دیدگاههای برگان و مدیران و كارشیاسان شركت پاالیش نفت آبادان از طریق مصاحبه و پرسشیامه،
علامل اولیه مؤلفههای نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان استررا گردید .نملنه-
گیری با استفاده از روش كلكران به تعداد  384نفر از میان جامعه مدیران و كارشیاسان شركت پاالیش
نفت آبادان و بر اساس نملنهگیری تصادفي ساده انتراب گردی دند  .پرسشیامه مربلطه در بین جامعه
مدیران و كارشیاسان شركت پاالیش نفت آبادان تلزیع شد .روایي صلری پرسشیامه با تلجه به بهرهگیری
روایي محتلایي استفاده
از نقطه نظرات كارشیاسان تضمین شده و برای روایي محتلایي نیز از شا
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گردیده است .برای بررسي روایي سازه و دستهبیدی علامل از رویکرد تحلیل عاملي استفاده گردیده است.
برای سی ش پایایي ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق ،با استفاده از فرملل آلفای كرونباخ () 0/88
نشان داده است ،كه نشانگر پایا یي قابل قبلل است .هم چیین در پا یایي تركیبي مقدار  CRبرای هر سازه
 0 /90نشان داده است ،كه نشان از پایداری دروني میاسب برای مدل اندازهگیری دارد.
در قسمت تحلیل دادهها به صلرت كمي از تکییک دیمتل و فرا یید تحلیل شبکهای ( ) ANPاستفاده
شده است .دلیل استفاده از تکییکهای دیمتل برای تعیین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شا ها و معیارها
بر یکدیگر و روش تحلیل فرایید شبکهای در تحقیق تلجه به این نکته ميباشد كه در تحقیقاتي از این
دست كه به رتبهبیدی شا
ميشلد كه برتری هر شا

ها و معیارها ميپردازد ،رتبهبیدی براساس ترجیحات برگان تحقیق ان ام
یا معیار نسبت به دیگر معیارها و شا ها را نشان ميدهد  .استفاده از

تکیی ک دیمتل برای شیاسایي تأثیر پذیرترین و تأثیرگذارترین شا

ها مي باشد .با شیاسا یي شا

های

به عیلان ی ک متغیر مستقل
تأثیرگذارتر ،استفادهكییدگان از نتایج تحقیق بیشترین تلجه را بر این شا
نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژی -
قرار لاهید داد و با تغییر معیارهای مؤثر بر این شا
های سازمان را افزایش لاهید داد.
و
از این رو در تحقیق تحلیل فرایید شبکهای استفاده شده است كه عالوه بر مقایسات بین هر شا
معیار مربلط برای تعیین میزان روابط ،از مقایسات بین معیارها با یکدیگر نیز استفاده ميكید .به بیان
دیگر ،محقق تمام ترجیحات بین معیارها و شا

ها را در تصمیمگیری لد برای رتبهبیدی د الت

ميدهد .در این قسمت پرسشیامه مقایسات زوجي در ا تیار برگان تحقیق قرار گرفته است .در نتی ه
به دلیل ترصصي بلدن ملضلع و محدودیت شیاسایي افراد صاحب نظر ،تعداد  15نفر از برگان به روش
نملنهگیری قضاوتي و در دسترس در این مطالعه ،انتراب شدهاند.
بیابراین با استفاده از روش تکییک دیمتل میزان تأثیرگذاری متغیرها و شا

های اصلي بر یکدیگر

تعیین ميشلد  .با استفاده از نتایج به دست آمده از فرایید تحلیل شبکهای اوللیت مربلط به شا
معیارها به دست آمده است.

ها و

یافتههای پژوهش
در تحقیق حاضر ،ابتدا مؤلفههای مدل نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان با استفاده
از مطالعات و بررسي پیشییه نیازسی ي آملزشي با رو یکرد تحقق استراتژیهای سازمان در  88مللفه
استررا گردید و سپس در مرحله بعد ،مللفههای اولیه (به علت تعداد فراواني آنها ) به مللفههای نهایي
تبدیل ميشلند .چید كد تبدیل به یک كد مفهلمي ميشلد .نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژی-

شیاسا یي شا
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های سازمان در  33مللفه در شش بعد (زیرسا تي (پیج مللفه) ،محیطي (دو مللفه) ،مدیریتي (دوازده
مللفه) ،رفتاری (هفت مللفه) ،سا تاری (دو مللفه) ،عملکردی (پیج مللفه)) و در مقیاس پیج گزییهای
لیکرت طراحي گردید و سپس طي پرسشیامه مربلطه در بین جامعه مدیران و كارشیاسان شركت پاالیش
نفت آبادان تلزیع شد .در جدول شماره (  ) 1كدها ،ابعاد و مللفهها نشان داده شده است .الزم به ذكر است
برای طبقهبیدی مللفهها در شش بعد و  33مللفه از نظر برگان پژوهش كه پس از چیدین جلسه مرور
كدهای نها یي و دستهبیدی آنها ان ام شد ،استفاده شده است.
جدول ( )1مولفههای نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی های سازمان در ادب یات پژوهش و
مصاحبه های با خبرگان

ابعاد

علامل
زیرسا تي

علامل
محیطي

علامل
مدیریتي

مولفه ها

کد مصاحبه شوندگان

فرهیگ سازماني

م  ،3م  ،4م  ،7م  ،9م 13

رهبری آملزش
بسترسازی فرهیگي

م  ،1م  ،2م  ،6م  ،9م  ،12م ،14
م  ،1م  ،4م  ،7م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م 15

آییدهنگری (چشمانداز)
اعمال قلانین

م  ،1م  ،6م  ،10م  ،12م  ،13م 14
م  ،1م  ،2م  ،3م  ،4م  ،8م  ،9م  ،10م  ،13م 15

بهره گیری از ت ربیات سایر سازمانها
تلجه به ذییفعان

م  ،1م  ،4م  ،5م  ،8م9
م  ،4م  ،5م  ،8م  ،11م ،12

شیاسایي نیازهای آملزشي (تشری
نیازهای آملزشي)
استفاده از نظرات و پیشیهادات افراد
میابع انساني

م  ،1م  ،2م  ،3م  ،6م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م ،13
م  ،14م 15
م  ،2م  ،4م  ،8م  ،13م 15
م  ،1م  ،2م  ،4م  ،5م  ،6م  ،8م  ،12م  ،14م 15

ترصی بهییه میابع
تعیین روشها

م  ،1م  ،2م  ،3م  ،6م  ،7م ،13
م  ،1م  ،2م  ،4م  ،6م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م 12

تدوین
به روزرساني دانش در دمات آملزشي

م  ،1م  ،3م  ،6م  ،7م  ،9م  ،10م  ،12م ،13
م  ،2م  ،4م  ،7م  ،8م ،12
م  ،2م  ،6م  ،7م  ،10م  ،11م  ،12م ،13

ارزیابي
تعیین هدفها

م  ،1م  ،2م  ،3م  ،6م  ،7م  ،11م  ،12م ،13م 14
م  ،3م  ،6م  ،9م  ،10م  ،12م  ،13م 14

برنامهریزی و آملزش
تحقق اهداف آملزشي

م  ،3م  ،10م  ،11م  ،13م  ،14م ،15
م  ،1م  ،2م  ،3م  ،7م  ،11م 15

تحصیالت سرپرستان
تلانایي علمي

م  ،4م  ،8م  ،9م  ،10م ،12
م  ،2م  ،3م  ،4م  ،8م ،12

فرایید اجرا

علامل
رفتاری
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ابعاد

علامل
سا تاری
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مولفه ها

کد مصاحبه شوندگان

ای اد مهارت ادراكي
ای اد مهارت انساني
ای اد مهارت فیي

م  ،2م  ،4م  ،7م  ،9م 12
م  ،2م  ،4م  ،9م  ،10م 12
م  ،2م  ،4م  ،5م  ،8م  ،9م 12

یادگیری سازماني
شایستگيهای راهبردی

م  ،3م  ،4م  ،6م  ،7م  ،11م  ،14م 15
م  ،1م  ،2م  ،4م  ،8م  ،10م  ،11م ،14

تلجه به الزامات بیروني سازمانها
تلجه به الزامات دروني

م  ،1م  ،4م  ،8م  ،9م  ،12م 15
م  ،1م  ،3م  ،4م  ،9م ،12

اثربرشي آملزشي
تلسعه

م  ،2م  ،7م  ،8م  ،9م 15
م  ،1م  ،2م  ،9م  ،11م  ،14م 15

افزایش كارایي
تلانمیدی شغلي كاركیان

م  ،2م  ،4م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م  ،13م 15
م  ،2م  ،4م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م  ،13م 15

انگیزه مشاركت

م  ،1م  ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،7م  ،8م  ،9م  ،11م
12

علامل
عملکردی

منبع( :یافته های پژوهش)

برای ادامه تحقیق و برا سرراس یافتههای ق سررمت كیفي كه در جدول (  ) 2ارائه شررده ا سررت ،ابعاد به
عیلان معیار و مللفهها به عیلان زیر معیار در ادامه تحقیق در نظر گرفته شررده ا سررت .در ادامه ،مدل
مفهلمي تحقیق كه از روش دلفي به دست آمده است ،در شکل (  ) 1نشان داده شده است.

نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان

عوامل مدیریتی

 شیاسایي نیازهایآملزشي
 استفاده از نظرات وپیشیهادات افراد
 میابع انساني ترصی بهییهمیابع
 تعیین روشها تدوین به روزرساني دانشدر دمات آملزشي
 فرایید اجرا ارزیابي تعیین هدفها برنامهریزی وآملزش
 تحقق اهدافآملزشي

عوامل محیطی

 بهرهگیری ازت ربیات سایر
سازمانها
 تلجه بهذییفعان

عوامل زیرساختی

 فرهیگ سازماني رهبری آملزش بسترسازیفرهیگي
 آییدهنگری( چشم انداز)
 -اعمال قلانین

عوامل رفتاری

 تحصیالتسرپرستان
 تلانایي علمي ای اد مهارتادراكي
 ای اد مهارتانساني
 ای اد مهارت فیي یادگیری سازماني شایستگيهایراهبردی

عوامل ساختاری

هدف

عوامل عملکردی

 اثربرشي تلجه به الزاماتآملزشي
بیروني (قانلني و
 تلسعهفیاوری) سازمانها
 افزایش كارایي تلجه به الزامات  -تلانمیدی شغليدروني (تحلالت
كاركیان
سازماني)
 -انگیزه مشاركت

معیارها

زیر معیارها
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یافتههای تحقیق در مرحله ت زیه و تحلیل دادهها به چیدین سؤال باید پاسخ ميدهد.
سؤال اول :براساس نظر برگان كدام ی ک از معیارهای استررا شده در نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش
نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان تأثیرگذار است
با تلجه به مرور صلرت گرفته روی ادبیات و مصاحبه برگان ،مشر

شد كه ميتلان معیارهای تأثیرگذار

بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان را در شش شا
اساسي دستهبیدی كرد .در این تحقیق نیز این  6بعد به عیلان ابعاد اصلي ملرد تلجه قرار گرفتهاند و
سی هها در این شش بعد مطرح شدهاند .برای به دست آوردن سی ههای بلميسازی شده تمام  33معیار
در پرسشیامهای در ا تیار برگان قرار گرفته است .پاسخدهي به پرسشیامه بر اساس طیف لیکرت است.
برای استررا عاملها از روش مؤلفههای اصلي و برای چر ش عاملها از روش واریماكس با نرمال سازی
كیسر بهره گرفته شده است (جدول ) 2
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جدول ( )2ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفة اصلی و روش چرخش واریماکس با نرمالسازی
کیسر سؤاالت

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

زیرسا تي

مدیریتي

محیطي

رفتاری

عامل اول
سؤاالت

سا تاری عملکردی

اشتراک استخراجی

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

فرهیگ سازماني

0/765

0/235

0/160

0/047

0/025

0/171

0/697

رهبری آملزش
بسترسازی فرهیگي

0/675
0/602

0/265
0/172

0/121 0/081
0/036 -0/031

0/149
0/226

0/157
0/277

0/593
0/523

آییدهنگری (چشمانداز)
اعمال قلانین
تلجه به ذییفعان

0/706
0/717
-0/132

0/205
0/115
0/670

0/136 -0/064
0/124 0/124
0/218 0/086

0/168
0/170
0/015

0/240
-0/044
-0/094

0/649
0/588
0/530

بهره گیری از ت ربیات
سایر سازمانها
تشری (شیاسایي)
نیازهای آملزشي
استفاده از نظرات و
پیشیهادات افراد
میابع انساني

0/477

0/515

0/128

0/301

-0/075

0/061

0/610

0/401

0/163

0/480

0/333

-0/099

0/007

0/538

0/377

0/138

0/473

0/176

0/064

0/214

0/565

0/091

0/143

0/570

0/246

0/095

0/268

0/595

ترصی بهییه میابع
تغییر روشها
تدوین

0/120
0/416
-0/029

0/046
0/218
0/286

0/656
0/460
0/544

0/169
0/049
0/162

-0/012
-0/011
0/288

0/220
0/270
0/049

0/524
0/507
0/590

به روز رساني دانش در
دمات آملزشي
فرایید اجرا
ارزیابي

0/121

0/127

0/759

-0/025

0/162

0/034

0/635

0/339
-0/061

0/255
0/053

0/609
0/465

0/050
-0/138

0/152
0/303

-0/041
0/288

0/578
0/517

تعیین هدفها
برنامهریزی و آملزش

0/338
0/287

0/322
0/68

0/530
0/651

0/335
0/032

0/311
0/0165

0/119
-0/142

0/542
0/559

تحقق اهداف آملزشي
تحصیالت سرپرستان
تلانایي علمي

0/182
0/016
0/060

0/048
0/207
0/116

0/700
0/583
0/128

0/067
0/272
0/709

0/137
-0/095
0/083

0/103
0/086
-0/257

0/560
0/673
0/610
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دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

زیرسا تي

مدیریتي

محیطي

رفتاری

عامل اول
سؤاالت

سا تاری عملکردی

اشتراک استخراجی

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

ای اد مهارت ادراكي

0/161

0/077

0/213

0/401

0/386

0/140

0/507

ای اد مهارت انساني
ای اد مهارت فیي
یادگیری سازماني

0/323
0/203
-0/027

0/061
0/234
0/238

0/468 0/123
0/445 0/060
0/610 -0/189

0/266
0/211
0/116

0/144
0/142
0/136

0/533
0/561
0/597

شایستگيهای راهبردی
تلجه به الزامات بیروني
(قانلني و فیاوری)
تلجه به الزامات دروني
(تحلالت سازماني)
افزایش كارایي و
تلانمیدی شغلي
كاركیان
اثربرشي آملزشي

-0/181

0/273

0/022

0/633

0/122

-0/127

0/539

0/117

0/338

0/024

0/531

0/282

-0/069

0/595

0/085

0/188

0/005

-0/010

0/788

0/078

0/670

0/143

0/294

0/039

0/287

0/570

0/175

0/546

0/155

0/219 -0/077 -0/086

0/129

0/634

0/504

تلسعه
انگیزه مشاركت

0/230
0/113

0/122
-0/153

0/189 -0/006
-0/025 0/161

0/226
0/049

0/678
0/661

0/614
0/502

انگیزه مشاركت

0/226

-0/180 -0/349 -0/127

0/82

0/648

0/672

منبع( :یافته های پژوهش)

با تلجه به ا ین كه مقدار اشتراک استرراجي برای تمام سؤاالت بیشتر از (  ) 0 /5ميباشد و هیچ سؤالي از
پرسشیامه الزم نیست كه كیار گذاشته شلد .شش عامل با مقدار ویژهی باالتر از یک استررا شدهاند كه
تمام سؤاالت مربلط به این متغیر در این شش عامل جای گرفتهاند .همچیین با تلجه به بارهای عاملي
سؤاالت؛ هر یک از سؤاالت بیشتر ین بار عاملي را در همان عاملي كه از پیش تعیینشده بلد ،دارا هستید.
پس هر سؤال دقیقاً همان عاملي را اندازهگیری ميكید كه برای آن طراحي شده است ،بیابراین سؤاالت
پرسشیامه از روا یي الزم بر لردار ميباشد.
سؤال دوم :میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شا

ها و معیارهای مؤثر بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش

نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان چه میزان است
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برای شیاسایي روابط بین شا
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های مؤثر بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد

تحقق استراتژیهای سازمان از روش دیمتل استفاده شده است .جدول (  ) 3ت زیه و تحلیل دادههای مربلط
اصلي برای پی داكردن تأثیرگذاری یا تأثیرپذ یری را نشان ميدهد.

به  6شا

جدول ( )3شاخصهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر

علامل
عملکردی

علامل
سا تاری

علامل
رفتاری

علامل
مدیریتي

علامل
محیطي

علامل
زیرسا تي

6 /52
6 /46

6 /34
6 /03

6 /58
5/74

6 /31
7/46

6 /59
6 /42

6 /4
6 /64

12/98

12/36

12/32

13/77

13/01

13/05

0/07

0/31

0/84

-1/15

0/17

-0/24

R
D
R+
D
R-D

منبع( :یافته های پژوهش)

با تلجه به جدول شماره (  ) 4معیار علامل مدیریتي ( )7 /46دارای بیشتری مقدار  Dاست ،پس تأثیرگذارترین
معیار ميباشد .همچیین معیار علامل محیطي (  ) 6/59دارای بیشتر ین مقدار  Rاست ،پس تأثیرپذیرترین
معیار است.
سؤال سلم :وزن شا

ها و معیارهای تأثیرگذار بر نیازسی ي آملزشي شركت پاالیش نفت آبادان با رویکرد

تحقق استراتژیهای سازمان چیست
در این برش ابتدا مقایسات زوجي معیارها ،روابط دروني معیارها و زیرمعیارها را نشان داده شده است،
سپس بر اساس تركیب روشهای تصمیمگیری با استفاده از فرآیید تحلیل شبکهای  ANPبه كمک نرمافزار
 Super Decisionمحاسبه ميشلد  .جدول شماره (  ) 5نشاندهیده وزن نهایي شا

ها و معیارها است.

جدول ( )5وزن نهایی شاخص و معیارهای مؤثر بر نیازسنجی آموزشی شرکت پاالیش نفت آبادان با رویکرد
استراتژیهای سازمان

معیار

علامل
زیرسا تي

وزن

رتبه هر

معیار

معیار

0.119

5

0.240

1

وزن زیر

رتبه زیر

معیار

معیار

فرهیگ سازماني
رهبری آملزش
بسترسازی فرهیگي

0.289
0.183
0.206

1
3
2

آییدهنگری (چشمانداز)
اعمال قلانین

0.139
0.180

5
4

بهره گیری از ت ربیات سایر سازمانها

0.193

2

زیر معیار

شیاسا یي شا
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وزن

رتبه هر

معیار

معیار

علامل
محیطي

علامل
مدیریتي

0.152

4

علامل
رفتاری

0.168

3

علامل
سا تاری

0.106

6

علامل
عملکردی

0.212

2

وزن زیر

رتبه زیر

معیار

معیار

تلجه به ذییفعان

0.806

1

شیاسایي نیازهای آملزشي
استفاده از نظرات و پیشیهادات افراد

0/201
0/159

4
8

میابع انساني
ترصی بهییه میابع

0/296
0/115

1
10

تعیین روشها
تدوین
به روزرساني دانش در دمات آملزشي

0/104
0/123
0/172

11
9
6

فرایید اجرا
ارزیابي

0/181
0/018

5
12

تعیین هدفها
برنامهریزی و آملزش
تحقق اهداف آملزشي

0/164
0/253
0/209

7
2
3

تحصیالت سرپرستان
تلانایي علمي

0.179
0.090

2
7

ای اد مهارت ادراكي
ای اد مهارت انساني
ای اد مهارت فیي

0.121
0.109
0.102

4
5
6

یادگیری سازماني
شایستگيهای راهبردی

0.132
0.264

3
1

تلجه به الزامات بیروني سازمانها

0.209

2

تلجه به الزامات دروني (تحلالت
سازماني)

0.790

1

اثربرشي آملزشي
تلسعه
افزایش كارایي

0.197
0.211
0.110

3
2
5

تلانمیدی شغلي كاركیان
انگیزه مشاركت

0.151
0.328

4
1

زیر معیار
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منبع( :یافته های پژوهش)

همانطلركه مالحظه ميگردد از نظر برگان عامل محیطي (  )./240بیشترین اهمیت را دارد و عامل
عملکردی (  )./212در اوللیت دوم و عامل رفتاری (  )./168در اوللیت سلم قرار دارد .عامل مدیریتي نیز با
 0 /152در رتبه چهارم و عامل سا تاری ( ) 0 /106در رتبه آ ر قرار دارد .همچیین با تلجه به مللفه فرهیگ
سازماني از بیشترین اهمیت و آییدهنگری (چشمانداز ) از كمترین اهمیت در گروه علامل زیرسا تي
بر لردار هستید .مللفه بهرهگیری از ت ربیات سایر سازمانها و تلجه به ذییفعان از بیشترین و كمترین
اهمیت در گروه علامل محیطي بر لردار هستید .مللفه میابع انساني از بیشترین و ارزیابي از كمترین اهمیت
در گروه علامل مدیریتي بر لردار هستید .هم چیین مللفههای شایستگيهای راهبردی از بیشترین و تلانایي
علمي از كمترین اهمیت در گروه علامل رفتاری بر لردار هستید .مللفههای تلجه به الزامات دروني و تلجه
به الزامات بیروني سازمانها از بیشترین و كمترین اهمیت در گروه علامل سا تاری بر لردار هستید.
مللفههای مشاركت ،از بیشترین و تلسعه از كمترین اهمیت در گروه علامل عملکردی بر لردار هستید.
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف شیاسایي و رتبهبیدی شا

ها و معیارهای مؤثر بر نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق

استراتژیهای سازمان در شركت پاالیش نفت آبادان ان ام شده است .بر اساس مطالعات ان ام شده در حلزه
نیازسی ي آملزشي و استراتژیهای سازمان مشر
شا

شد تاكیلن تحقیقي در صلص شیاسایي و رتبهبیدی

های مؤثر بر نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان در شركت پاالیش نفت ان ام

نشده است .با تلجه به نقش شركت پاالیش نفت آبادان به عیلان بزرگترین پاالیشگاه نفت كشلر مشر
است ،در صلرتي كه بتلان شا

های مؤثر بر نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان

در شركت پاالیش نفت آبادان را شیاسا یي و رتبهبیدی كرد ،با اتراذ سیاستهایي برای بهبلد شا

های

با تأثیر باالتر و درگذر از وضعیت فعلي به وضعیت مطللب و اجرای دقیقتر رسالت و اهداف سازمان ميتلان
نیازسی ي آملزشي به میظلر دست یافتن به مزیت رقابتي صلرت گیرد.
نتایج تحقیق نشان ميدهد كه از نظر برگان ،علامل مدیریتي دارای تأثیرگذارترین معیار و علامل محیطي
دارای تأثیرپذیرترین معیار است .همچیین نتایج نشان داد كه عامل محیطي با وزن نسبي  ./240بیشترین
اهمیت را دارد و عامل سا تاری با 0 /106در رتبه آ ر قرار دارد .بیابراین نتایج این تحقیق با تحقیقات
مهدوی و همکاران ( ،)1396رضا یي میر قائد و همکاران ( ،) 1396قشالقي و همکاران (  ،) 1394سمیعي

97

شیاسا یي شا

های كلیدی / ...قاسم لاجه وندی ،سی درضا سی دجلادین ،م تبي امی ری و كاوه محمد سی روس

زفرقیدی و همکاران (  ،)1395مباركیان و همکاران (  ،) 1394ابطحي و همکاران (  ،)1388دیلالنداس و
همکاران ( ،)2018اهل بلرگ و همکاران ( ،) 2018كشتکار و همکاران (  ،)2013ادكلي و همکاران () 2012
سازگار ميباشد.
پیشیهادات كاربردی براساس نتایج تحقیق را ميتلان به ا ین صلرت بیان كرد كه :با تلجه به این كه شا
علامل مدیریتي دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری بر شا
سیاستهایي در صلص ارتقای این شا

های دیگر مي باشد ،پیشیهاد ميشلد تا

صلرت گیرد .معیارهای این شا

نیازهای آملزشي ،استفاده از نظرات و پیشیهادات افراد ،میابع انساني ،ترصی

عبارتید از :شیاسایي

بهییه میابع ،تعیین روشها

تدوین ،به روزرساني دانش در دمات آملزشي ،فرایید اجرا ،ارزیابي ،تعیین هدفها ،برنامهریزی و آملزش،
تحقق اهداف آملزشي  .در صلرتي كه شركت پاالیش نفت آبادان سیاستهایي در صلص معیار میابع
انساني به عیلان معیار با باالترین تأثیرگذاری داشته باشد ،ميتلان انتظار داشت كه علامل مدیر یتي بهبلد
لاهد یافت  .لذا تعیین سطح بازآملزی میاسب جهت ارتقاء مستمر بهرهوری نیروی انساني به نظر ميتلاند
برای افزایش این معیار به كار رود.
علامل محیطي و عملکردی معیارهای با باالترین اوللیت ميباشید  .شركت پاالیش نفت آبادان باید
راهکارهایي برای ای اد نیازسی ي آملزشي ملثر ان ام دهد .براساس مشاهدات محقق و مصاحبه با برگان
و مدیران به نظر افراد نسبت به معیار بهرهگیری از ت ربیات سایر سازمانها رویکرد مثبتي ندارند .لذا
پیشیهاد ميشلد كمیته انتشار با تلجه به اهمیت ت ربه به تعیین نلع انتشار ت ربه مستید شده از سایر
سازمانها تشکیل گردد .به نظر درصلرتي كه بتلان از نتایج تحقیق در صلص اوللیتبیدی برای صرف
میابع در صلص نیازسی ي آملزشي با رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان استفاده كرد ،ميتلان انتظار
داشت شركت پاالیش نفت آبادان در محیطهای پلیا و به سرعت در حال تغییر امروزی به مزیت رقابتي
پایدار دست یابید.
با تلجه به این كه در این تحقیق از روش دلفي برای استررا علامل تأثیرگذار بر نیازسی ي آملزشي با
رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان استفاده شده است ،اصليترین محدویت تحقیق ،مشکل دسترسي به
مقالهها و كتب به صلص میابع غیرفارسي بلد .در نتی ه برای تحقیقات آتي پیشیهاد ميشلد ،از روشهای
تحقیق كیفي دیگر مانید فراتركیبي ،فراروش یا فراتحلیل نیز برای دستیابي به معیارها استفاده شلد و نتایج
آن با تحقیق ان ام گرفته مقایسه شلد.
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