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شركت ذوب آهن مطالعه موردي : ) ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي

 (اصفهان
 

 دکتر علي اکبر جوکار، دکتر حسن فراتي ،محمدرضا  ابراهيمي 
 

 ebrahimi13530410@gmail.com پيام نور جرقویه عليا  دانشگاه 

 Hassan.foraty@gmail.com   دانشگاه پيام نور گرمسار  

                       Jowkar.ali.akbar@yaoo.com  گرمساردانشگاه پيام نور 

                       

  چکيده
مدیران منابع انساني محسوب مي شود چرا که امروزه ارزیابي اثربخشي دوره های آموزشي یکي از بارز ترین چالش های پيش روی مدیران آموزش و      

 دارد.آموزشي که در جهت محقق ساختن اهداف سازمان نباشد صرف کردن زمان و هزینه بيهوده تلقي مي شود و در نظام های تعالي سازماني جایگاهي ن

کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگي کم و کيف فعاليت های آموزشي از یک سو، آیينه ای فراهم مي آورد تا مدیران و درحقيقت ارزیابي اثربخشي دوره

 دست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشي سازمان را مجهز مي سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفي برنامه آگاهي پيدابه های آموزشي 

هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان تاثير برنامه های آموزشي بر  آموزشي نيروی انساني یاری برسانند .ها و فعاليتهای کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه

لذا اثربخشي برنامه های آموزشي بر اساس تعریف شاخص های عملکردی در سطح نتایج عملکردی در حوزه های  عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است

نتایج نهایي پژوهش نشان دهنده این مطلب بوده است که اثربخشي برنامه های آموزشي بر اساس يل قرار گرفته است. توليد و منابع انساني مورد تجزیه و تحل

 دسته شاخص های اصلي توليد/خدمت و منابع انساني مورد تایيد است.

 

 فرآیندآموزش منابع انساني، برنامه های آموزشي،  ارزشيابي اثربخشيي : ديكلي ها واژه

 

 مقدمه -1

هوشمند و در عصرما، دیگر سازمانها به انبوهي توليد، ذخایر مالي و فزوني نيروی انساني خود نمي بالند ، بلکه بالندگي سازمانها در گرو سرمایه     

نشي داده . امروزه، به گفته پيتر دراکر کار دستي جای خود را به کار داکه در محدوده دارایي های نامشهود سازمان جای مي گيرددانش آنها است 

 است و دانشگران به جای کارگران نشسته اند . در چنين شرایطي نمي توان موفق بود ، مگرآنکه برای سرمایه هوشمندی و دانشي سازمان ارزشي

اني نتایج پژوهشها نشان مي دهند که توجه به آموزش و بهسازی نيروی انس .بالا قائل شد و در توسعه و تحکيم آن در سازمان اهتمام ورزید

پس از سنجش اثر بخشي دوره های آموزشي در شرکت موتورلا مشخص شد که هر  4002افزایش بهره وری را به دنبال دارد .برای مثال ، در سال 

گویای آن است که بسياری از  4002دلار بازده به همراه داشته است . بررسي دیگر درسال  33یک دلار سرمایه گذاری در آموزش کارکنان ، 

اند که درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و بيان کرده 7نهای امریکایي. افزایش مناسب بودجه های آموزشي خود را با ميانگين سازما

 .دلارصرف آموزش هر کارآموز در سال مي کنند 3473حدود 
شود و این هزینه ها اکثرا بدون نتيجه صرف مي  با توجه به این موضوع که هزینه های بسيار زیادی روزانه صرف آموزش کارکنان سازمانها مي 

دوره  شود و دستاورد کليدی خاصي را برای سازمان برای رسيدن به اهدافش به دنبال ندارد، لذا ارائه چارچوبي برای اندازه گيری ميزان اثربخشي

شاخص های مناسب یک ضرورت در حوزه توسعه های آموزشي برای کسب اطمينان از ميزان پشتيباني آموزش ها از اهداف سازماني با تعریف 

 منابع انساني سازمان ها محسوب مي شود.

در سطح آخر اثربخشي برنامه های آموزشي، آموزشي اثربخش خواهد بود که نتایج و دستاوردهای عملکردی کليدی برای سازمان به همراه داشته 

ن مي بایست نشان دهد. اگر آموزش، سازمان را در مسير پيشرفت استراتژی ها باشد، این دستاوردهای کليدی خود را در بخش های مختلف سازما

 و محقق ساختن اهداف استراتژیک خود حرکت ندهد، اثربخش نخواهد بود.

 پژوهش ادبيات -2

 آموزشي واثربخشي اثربخشي -2-1
 (. 4033اثربخشي آموزشي یک جنبه حياتي برای تعيين ميزان برگشت سرمایه گذاری بر روی منابع انساني سازمان است)دیسمون و ورنر، 
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 ضمني صورت به که دارد مفهوم کلي یک اثربخشي آید، مي نایل خود نظر مورد اهداف به سازمان که ميزاني یا درجه از است عبارت اثربخشي

 (3373است. )بزار جزایری،  زیادی های متغير برگيرنده در

 انجام ، اهداف ها، ، خواسته انتظارات با پژوهان دانش رفتار انطباق توان ميزان مي را آموزش بخشي اثر مفهوم کلي طور به :آموزشي  اثربخشي

( 4002نمود)برسين،  تعریف آموزش اثر در شده و نيزانتظارات و اهداف فردی و سازماني کسب نگرش و دانش ، مهارت ميزان ، کارها درست

 منابع گيری اندازه طریق از است ممکن و گردد برمي اند شده محقق برنامه اهداف که ميزاني به (.  اثربخشي4002( )هولتون، 4002)تای، 

 معيار از جمله استفاده از آموزش کارهای چگونگي مورد در قضاوت انجام شامل ارزشيابي چنين هم . شود سنجيده خروجي و خدمات ورودی

 بستگي دارد.  آموزش از پيش ارزشيابي و آموزشي اهداف به ارزشيابي معيار انتخاب . باشد مي

 ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي -2-1
آموزشي است لذا تشخيص کليد اصلي برای کسب موفقيت پایدار در برنامه های آموزشي، داشتن رویکرد سيستمي در اندازه گيری و ارزشيابي 

(. ارزشيابي 4002روش های آموزشي و تکنيک های ارزشيابي اثربخشي آن از ضرورت های اساسي در سازمان محسوب مي شود)کالمسي، 

 (4033اثربخشي آموزشي یک کار بسيار مشکل و حساس است )پونيا و کانت ، 

شکل و بحث انگيز به نظر مي رسد اما از یک ضرورت جدی برخوردار است. در سنجش و اندازه گيری اثربخشي آموزشي برای سازمانها ظاهراً م

این  اغلب سازمانهای امروزی ضرورت جدیدی برای ارزیابي توانایي و قابليتهای آموزشي کارکنان وجود دارد. بنابر این هدف از ارزشيابي آموزشي

گاری دارد؟ و آیا بر این اساس این آموزشها توانایيهای لازم برای انطباق با شرایط است که آیا آموزشهای داده شده به کارکنان با نيازهای آنها ساز

 بسيار متغير امروزی را به سازمانها اعطا مي کند؟

( 3121تئوری ها و مدل های زیادی تا کنون برای ارزشيابي و اندازه گيری اثربخشي برنامه های آموزشي ارائه شده است که در آنها مدل پاتریک )

(. راما  و ویشناوی 4030( )گيانگریک، 4030ز همه معروف تر است و استفاده از آن به اکثر مدل های دیگر ترجيح داده شده است. )گریفين، ا

 ( تعيين کردند که برای افزایش اثربخشي برنامه های آموزشي، سازمان نيازمند یک ارزشيابي پایدار دارد تا نتایج آموزش ها و بررسي کرده4034)

 و آنها را به برنامه ارزیابي عملکرد متصل کند.

 كرك پاترك مدل -2-1-1
  : در این الگو هار سطح برای ارزشيابي آموزش پيشنهاد مي شود که عبارتند از

  ( reaction) سطح نخست: واکنش

واکنش، چگونگي  . از خود نشان مي دهندمنظور از واکنش ميزان واکنشي است که فراگيران به تمامي عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزش،  

این پيمایشها به دنبال دریافت نظرات شرکت کنندگان، نسبت: به  .کنداحساس شرکت کنندگان را در مورد برنامه آموزش، اندازه گيری مي

  .است آموزش، برنامه درسي، تکاليف درسي ، مواد و تجهيزات آموزشي ، کلاس یا وسایل و محتوای دوره های آموزشي

  ( learning ) سطح دوم: یادگيری

ن یادگيری عبارت از تعيين ميزان فراگيری مهارتها، تکنيک ها و حقایقي است که در دوره آموزشي، به شرکت کنندگان آموخته و برای آنان روش 

 . ردشده است و مي توان از راه آموزشهای پيشين، ضمن و بعد از شرکت در دوره های آموزشي، به آنها پي ب

  ( behavior) سطح سوم: رفتار

منظور از رفتار، چگونگي و ميزان تغييراتي است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره های آموزشي حاصل مي شود و آن را مي 

  : است، چرا کهتوان با ادامه ارزیابي در محيط واقعي کار روشن ساخت . این سطح نسبت به سطوح پيشين بسيار چالش برانگيز 

 نخست، شرکت کنندگان باید فرصتي را بر تغيير در رفتار شان به دست آورند. 

  - دوم، زمان تغيير در رفتار را به صورت واقعي نمي توان پيش بيني کرد . 

  - سوم، جو سازماني است که مي تواند بر تغيير کردن یا نکردن رفتار در حين کار تاثير داشته باشد . 

  ( results) م: نتایجسطح چهار

منظور از نتایج ميزان تحقق هدفهایي است که به طور مستقيم به سازمان ارتباط دارد . اندازه گيری این سطح بسيار مشکل است و در آن 

نقش آموزش  سطح، در این  بررسي مي شود . شواهدی از نتایج، از قبيل کاهش هزینه ها ، دوباره کاریها ، افزایش کيفيت توليدات ، سود و فروش

ناشي از کار،افزایش فروش،افزایش ميزان سود آوری و.. مورد ارزیابي قرار مي  افزایش توليد،بهبود کيفيت،کاهش هزینه ها،کاهش ميزان حوادث در

 ( 3112)کرک پاتریک ،  .گيرد

 تعالي آموزش و توسعه مدل -2-1-2
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آموزش و توسعه، استراتژی آموزش و توسعه خود را با توجه به مقتضيات دروني و محيطي، بر اساس این مدل، رهبران سازمانهای متعالي در امر 

های ماموریت، چشم انداز، اهداف و استراتژی های سازمان )همسویي عمودی( و استراتژی منابع انساني )همسویي افقي( تعریف مي کنند تا برنامه 

 ازمان تدوین و اجرا شود.آموزشي در راستای دستيابي به استراتژی های محوری س

برنامه های آموزش خود را مورد ارزیابي قرار مي دهند و از نتایج آن در فرآیند بهبود وضع موجود   سازمانهای متعالي به طور فراگير و مستمر

 (3327)پيدایي و یحيایي،  معيارهای نتایج در مدل تعالي آموزش بر اساس سطح بندی زیر انجام مي شود : برنامه های آموزشي بهره مي گيرند.

 ( رضایت فراگيران 3سطح

 ( بهبودسطح دانش، مهارت و نگرش فراگيران 4سطح 

 ( تغييرات رفتاری3سطح 

 ( نتایج ملموس2سطح 

 این شاخص مبين نتایج ملموسي است که پس از گذراندن دوره آموزشي ایجاد مي شود که اهم شاخص های آن عبارتند از :

 افزایش توليد .3

 کيفيت بهبود .4

 کاهش هزینه ها .3

 کاهش ضایعات .2

 افزایش فروش .2

 کاهش جابه جایي ها .2

 سودآوری بالا .7

 پيشينه پژوهش -2-3

همان گونه که بيان شد، در  این تحقيق هدف، تعيين ميزان تاثير برنامه های آموزشي بر عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است لذا بر 

های آموزشي، از سطح چهارم مدل کرک پاتریک و نيز سطح آخر مدل تعالي آموزشي و تعالي منابع اساس مدل های ارزشيابي اثربخشي برنامه 

ده انساني مربوط به نتایج عملکردی در ارزشيابي اثربخشي برنامه های آموزشي استفاده شده است بنابراین در این بخش تحقيقات پيشين انجام ش

 را مورد بررسي قرار داده ایم :

عنوان کرده است که نتيجه پژوهش مبين این موضوع  "ارزشيابي اثربخشي برنامه های آموزشي "در پژوهش خود تحت عنوان  (4033علامتي )

 بوده است که اثربخشي دوره های آموزشي این شرکت مورد تایيد است و در چهار سطح مدل پاتریک ميزان اثربخشي مظلوب بوده است.

  "اندازه گيری اثربخشي برنامه های آموزشي توسط بازی ها در آموزش های شرکت "ي تحت عنوان ( در پژوهش4034باچوارویا و دیگران )

 فاکتورها و المان های با نگاه متفاوتي را برای اندازه گيری اثربخشي برنامه های آموزشي بر اساس یک مدل محقق ساخته ارائه کرده است.

گام های توسعه برنامه های آموزشي را عنوان کردند و   "مروری بر ارزشيابي آموزشي "( در پژوهش خود تحت عنوان 4033) 3داهيا و جي ها

 نشان دادند که  بدون انجام یک ارزشيابي اثربخشي آموزشي نميتوان عنوان کرد که یک فرآیند آموزش به طور ایده آل انجام شده است.

به بررسي عوامل موثر بر اثربخشي  "ثربخشي آموزشي در خدمات عموميبررسي ا "( در پژوهش خود تحت عنوان 4001هاسليندا و ماهيودین )

برنامه های آموزشي پرداختند و  به این نتيجه رسيدند که عدم حمایت مدیران عالي سازمان و نگرش کارکنان به موضوع آموزش، فاکتورهای 

 مرتبط با شغل مهم ترین عوامل موثر بر اثربخشي برنامه های آموزشي است.

(  در تحقيق خود تحت عنوان : ارزیابي برنامه های یادگيری الکترونيک  بر اساس مدل کرک پاتریک در محيط های مجهز به 4002) 4يهمتين

که در مجله علوم کامپيوتری به چاپ رسيده است به این نتایج دست یافت که  مدل پاتریک برای محيط های آموزشي  "یادگيری الکترونيک 

 ه  مناسب است و برای محيط های مجهز به یادگيری الکترونيک مناسب نيست.کلاسيک چهره به چهر

ارزشيابي یادگيری کامپيوتری  بر اساس مدل کرک پاتریک با استفاده از تجهيزات  "در تحقيق تحت عنوان  2(  از دانشگاه پرتوریا4002) 3هایت

هارت ها در طي یادگيری با استفاده از تجهيزات تکنولوژی آموزشي را موثر بودن موفقيت یادگيری فراگيران برای طرح م "تکنولوژی آموزشي

 نتيجه گرفته است.

                                                           
1 Dahiya & Jha 
2 HAMTINI 
3 HAUPT 
4 PRETORIA 
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بررسي اثربخشي دوره های آموزشي کوتاه مدت در شرکت نفت آغاجاری بر اساس مدل  "( در پژوهش خود تحت عنوان 3321مشعلي و دیگران )

ثربخشي دوره های آموزشي این شرکت مورد تایيد است و پيشنهاد کردند که عنوان کردند که نتيجه پژوهش این بوده است که ا "کرک پاتریک 

 این دوره ها ادامه یابد.

در سه  "بررسي اثربخشي دوره های آموزش کارگزاران بيمه کشاورزی بر اساس مدل کرک پاتریک  "( در تحقيق خود تحت عنوان 3322وفادار ) 

 یافت که این دوره های آموزشي از اثربخشي بالایي برخوردار است. سطح واکنش، یادگيری و رفتار به این نتيجه دست

در چهار   "بررسي اثربخشي دوره های آموزش تخصصي کوتاه مدت گمرکات استان تهران "(  نيز در پژوهش خود تحت عنوان 3327قهرودی )

 ي برخوردار بوده اند.سطح مدل کرک پاتریک  به این نتيجه رسيد که این دوره های آموزشي از اثربخشي بالای

با خلق یک مدل بر اساس مدلهای  "ارائه مدل خودارزیابي تعالي آموزش کارکنان در سازمانها "( در پژوهشي با عنوان 3327پيدایي و یجيایي)

 عنوان کرده است. تعالي سازماني بر پایه مدیریت کيفيت فراگير، برای اندازه گيری اثربخشي آموزش در سطوح مختلف شاخص ها و الزاماتي را

شاخص های رفتاری و عملکردی را  "ارزیابي اثربخشي برنامه آموزش رهبری در اسپانيا "( در تحقيق خود تحت عنوان 4033کوئيسيدا و دیگران )

 اند.برای اندازه گيری اثربخشي برنامه آموزشي ارائه داده و تاکيد بر شاخص های عملکردی در ارزیابي برنامه های آموزشي داشته 

شاخص های اندازه گيری اثربخشي برنامه های آموزشي را بر اساس   "اندازه گيری اثربخشي آموزشي "( در پژوهشي با عنوان 4003زاسيوسکي )

 شاخص اصلي پيشرفت در ارتقای سطح کيفيت معرفي کرده است.

به این نتيجه  "پژوهي  در اداره آموزش و پرورش استان خوزستانارزیابي اثربخشي دوره های اقدام  "(  در تحقيق خود تحت عنوان 3322دارابي )

 .رسيد که دوره های آموزشي برگزار شده در سه سطح اول مدل پاتریک اثربخش بوده اما در سطح نتایج از اثربخشي مناسبي برخوردار نبوده است

به این  "وزشي در صنعت پالایش و پخش فراورده های نفتيبررسي ميزان اثربخشي دوره های آم  "(  در تحقيق خود تحت عنوان 3323برزگر )

 نتيجه دست یافت که این شرکت در سه سطح اول اثربخشي موفق بوده است و دوره های آموزشي اثربخش بوده اند.

ه این نتيجه رسيد ب  "بررسي ميزان اثربخشي دوره های آموزشي در  شرکت آذر آب اراک "(  نيز در پژوهش خود تحت عنوان 3324ميرزائيان )

 که دوره های آموزشي شرکت از اثربخشي بالایي برخوردار بوده اند.

اهميت انجام ارزشيابي   "تاثير  برنامه آموزش هوش هيجاني بر کيفت خدمات بانکي "(  در پژوهشي با عنوان 4033بيگي و شيرمحمدی )

 فيت خدمات مورد بررسي قرار داده اند.اثریخشي برنامه های آموزشي را در یکي از شاخص های مهم یعني کي

اثربخشي برنامه های آموزشي را  "تاثير برنامه های آموزشي در بهبود کار تيمي و کارایي "( در پژوهش خود با عنوان 4034طبسي و مهيودین )

 در دو شاخص همراستا با اهداف مدیریت منابع انساني و سازمان مورد تحليل قرار دادند.
 

  پژوهش انجام روش -3

-پيمایشي از نوع مطالعه ميداني مي -های توصيفيهای کاربردی و از نظر ماهيت و روش جزء پژوهشاین پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش    

مدیریت عدد پرسشنامه از نوع محقق ساخته در ميان افراد خبره در زمينه   20باشد. برای دستيابي به این هدف و بررسي فرضيه های پژوهش، 

چنين آموزش و منابع انساني  در شرکت ذوب آهن اصفهان توزیع گردید. پایایي پرسشنامه با استفاده از روش کرونباخ مورد تایيد قرار گرفت و هم

ذوب آهن نفر از مدیران و کارشناسان شرکت  2روایي پرسشنامه نيز توسط دو تن از اساتيد رشته مدیریت و اساتيد راهنما و مشاور  و همچنين 

 اصفهان با تخصص مدیریت آموزش و منابع انساني  مورد بررسي قرار گرفته است. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار

SPSS .مورد تحليل قرار گرفته است 
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مدل مفهومی پژوهش -1شکل   

 هاداده تحليل و تجزيه و پژوهش هاييافته

 پژوهشهدف اول  -4-1

 بررسي ميزان تاثير برنامه های آموزشي شرکت بر روی توليد/ ارائه خدمت  

 با توجه به آزمون های آماری انجام شده در بخش تجزیه وتحليل کمي، اگر نگاه فرضيه ای به این سوال داشته باشيم بر اساس تجزیه و تحليل

بر بهبود شاخص های توليد/ خدمت و شاخص های منابع انساني در شرکت ذوب  آماری انجام شده بر اساس آزمون ميانگين ، برنامه های آموزشي

 آهن اصفهان موثر بوده است که این نتيجه با  پيش بيني محقق همراستا بوده و فرضيه بر اهداف تحقيق منطبق است. 

برنامه های آموزشي در حوزه توليد/ خدمت این  با توجه به نتایج آماری به دست آمده در مورد فرضيه و هدف اول پژوهش، شاخص های اثرپذیر از

 گونه اولویت بندی گردید :

 

ت
توليد/ خدم

 

 رتبه عدد ميانگين شاخص

 3 3912 بهبود کيفيت محصولات

 4 3972 افزایش توليد

 3 3923 بهبود روش های انجام کار

 2 3922 کاهش ضایعات مواد اوليه

 2 3942 کاهش زمان توليد

 2 3942 هزینه های مستقيمکاهش 

 نتایج مربوطه به هدف اول پژوهش -3جدول 
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 هدف دوم پژوهش -4-2

 بررسي ميزان تاثير برنامه های آموزشي شرکت بر روی شاخص های منابع انساني  

برنامه های آموزشي در حوزه منابع انساني این با توجه به نتایج آماری به دست آمده در مورد فرضيه و هدف اول پژوهش، شاخص های اثرپذیر از 

 گونه اولویت بندی گردید :

 

 نتايج مربوطه به هدف دوم پژوهش -2جدول 

 

 
 

 يافته هاي كمي جانبي پژوهش -4-3

کرد در این قسمت از نتایج به ارائه نتایج جانبي پرداخته شده است لذا پژوهشگر به دنبال تعيين تاثير برنامه های آموزشي شرکت بر روی  عمل

شاخص های مربوط به توليد/خدمات و منابع انساني بوده است با این هدف که ميزان تاثير این تاثير بر هر حوزه شرکت ذوب آهن اصفهان در 

 اولویت بندی گردد.

 رديف گزينه ميانگين اولويت

3.95 3.78 3.53 3.44 3.28 3.25

0

1

2

3

4

5

بهبود کیفیت
محصوالت

افزایش تولید بهبود روش 
های انجام کار

کاهش ضایعات 
مواد اولیه

کاهش زمان 
تولید

کاهش هزینه 
های مستقیم

خدمت/ شاخص های تولید

3.96 3.88 3.77 3.63 3.45 3.28

0

1

2

3

4

5

بهبود مشارکت
کارکنان

کاهش ترک 
خدمت

کاهش جابه 
جایی کارکنان

افزایش تعهد 
سازمانی 

بهبود قابلیت 
جانشینی 

افزایش رضایت
شغلی

شاخص های منابع انسانی

ي
سان

منابع ان
 

 رتبه عدد ميانگين شاخص

 3 3912 بهبود مشارکت کارکنان

 4 3922 کاهش ترک خدمت

 3 3977 کاهش جابه جایي کارکنان

 2 3923 افزایش تعهد سازماني 

 2 3922 بهبود قابليت جانشيني 

 2 3942 افزایش رضایت شغلي
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 1 شاخص های منابع انساني 38.3 1

 2 شاخص های توليد / خدمات .383 2

 نتایج مربوطه به یافته های جانبي پژوهش -3جدول 

 

 پيشنهادات و گيري نتيجه-3
ود اما نظام آموزش منابع انساني یکي از زیرنظام های بسيار کليدی در سازمان است و از مهم ترین عناصر نظام توسعه منابع انساني به شمار مي ر

به کار هستند، باز هم جای خالي یک متاسفانه در کشور ما با وجود دانشگران و کارشناسان زیادی که در حوزه آموزش و منابع انساني مشغول 

این  فرآیند نظام مند برای برنامه ریزی، اجرا و به ویژه ارزیابي فرآیند آموزش احساس مي شود و بعضا شکاف های بسيار زیادی ما بين آنچه در

 فرآیند به خصوص در موضوع ارزیابي انجام مي شود و حالت متعالي آن وجود دارد.

اندازه گيری و ارزیابي اثربخشي برنامه های آموزشي وجود دارد و سازمانهای ایراني بنا به صلاحدید مدیران منابع انساني و مدل های متعددی برای 

ثربخشي آموزش و نيز بر اساس مدل های تعالي که در سازمان نهادینه شده اند، از این مدل ها استفاده مي کنند اما بعضا متاسفانه اندازه گيری ا

وح ابتدایي انجام مي گيرد و معمولا یک ارزیابي کلي از نحوه اجرای برنامه آموزشي، عملکرد مدرس مربوطه و دیگر شاخص های تنها در سط

، مدل تعالي منابع انساني، مدل توانمندسازی منابع EFQMسطحي انجام مي شود. اما بنا بر اصول و الزامات مدل های تعالي در سازمان نظير 

ها و جایزه های کيفيتي در ایران، به ویژه مدل تعالي آموزش و توسعه، اثربخشي برنامه های توسعه منابع انساني که برنامه  انساني و دیگر مدل

و های آموزشي از کليدی ترین آنها است، مي بایست بر اساس نتایج ملموس و بعضا غير ملموس به دست آمده از برنامه های آموزشي مورد تجزیه 

د و در این مدل ها تاکيد بسيار زیادی بر روی شاخص های عملکردی شده است بنابراین اگر سازماني بخواهد به سوی تعالي تحليل قرار بگير

حرکت کند مي بایست شاخص هایي را به عنوان شاخص های ارزیابي برنامه های آموزشي تعریف کند که نتایج را به عنوان خروجي اصلي برنامه 

رار دهد اما متاسفانه عدم تعریف شاخص های عملکردی مناسب و نيز عدم پایبندی سازمان ها به اندازه گيری اثربخشي ها مورد تجزیه و تحليل ق

 برنامه های آموزشي سبب شده است که سازمانهای ایراني در این حوزه از ضعف شدیدی رنج ببرند.

مدیریت استراتژیک دارای دو زیرساخت بسيار کليدی و ارزشمند برای هم اکنون شرکت ذوب آهن اصفهان با بهره گيری از مدل های تعالي و نيز 

 پياده سازی ابزارهای ارزشيابي اثربخشي آموزشي و تعریف شاخص های مناسب برای همسو سازی برنامه های آموزشي و نتایج آن با دیگر برنامه

که تعریف شاخص های مناسب و غربال شده یکي از بزرگ ترین  ها، استراتژی ها و اهداف سازمان است. پس شاید به جرأت مي توان اظهار کرد

 کمک ها را مي تواند به نظام ارزیابي شرکت ذوب آهن اصفهان بکند.

هدف این پژوهش ارائه شاخص های عملکردی مناسب برای ارزشيابي اثربخشي برنامه های آموزشي بوده است و بر این اساس با مطالعه کتاب ها 

ي گردیده است شاخص های غربال شده ای در دو حوزه توليد و یا خدمات که حوزه اصلي شرکت ها محسوب مي گردد و نيز و مقالات متعدد سع

 حوزه منابع انساني ارائه کند.

با  بر اساس شاخص های تعریف شده در این پژوهش، ارزشيابي اثربخشي برنامه های آموزشي انجام شد و بر اساس نظر جامعه آماری که از افرادی

بيشترین ميزان شرکت در برنامه های آموزشي شرکت ذوب آهن اصفهان بودند انتخاب گردید، رابطه بين برنامه های آموزشي و شاخص های 

 عملکردی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
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