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 چکيده
. دهيد  ميی  تشکیل را اثربخش یها سازمان گذاران استیس و مدیران یها یمشغول ترین دل مهم یکی از انسانی منابع بهسازی و آموزش

هدف نهيایی آميوزش   . دارد دنبال به را یور بهره انسانی افزایش نیروی یو بهساز آموزش به توجه كه دهند می  نشانها  پژوهش نتایج

ها و الگوهای متعددی وجيود دارد، كيه از    آموزشی مدل یها برای تعیین ارزش دوره .كاركنان، كارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است

ی مختلفيی  هيا  اقيدام ی این روش و بهبيود آن  ساز ادهیپ منظور به .به مدل ارزشیابی كرك پاتریك  اشاره كرد توان یها م ترین آن مهم

ی آموزشيی اسيتفاده گردیيده    هيا  دورهی اثربخشي از متدولوژی شش سیگما جهت افزایش میزان  در این مقالهصورت گرفته است كه 

زایش میانگین نمرات از اف)های آموزشی مجتمع مس شهربابك در سه مرحله ارزیابی واكنش  كه منجر به بهبود اثربخشی دورهاست 

بيه   79.98افيزایش میيانگین نميرات از    )و تغییير رفتيار   ( 79.98به  89.77افزایش میانگین نمرات از ) یادگیری ،(98.79به  77.88

 .افزایش یافت 77.71به  78.18از  بخشی كل گردید و در نهایت میانگین نمرات اثر( 79.97

 

 واژه های کليدی
 DMAIC چرخه ، شش سیگما،مدل ارزشیابی كرك پاتریك اثربخشی، 
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 مقدمه -1

 

حركت آن از  یرویكه ن دهد یآینده از انقالبی خبر م. مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است

هيا،   هاسيت و متولیيان ایين سيازمان     عصر حاضر، عصير سيازمان   شك یب. ردیگ یها سرچشمه م انسان یها شهیاند

 تواننيد  یمنبع قدرت یعنيی تفکير، مي    نیتر میواسطه در اختیار داشتن عظ كه خود به ییها انسان. ها هستند انسان

در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای اميروز،  . دآورندیها را پد موجبات تعالی، حركت و رشد سازمان

در عصر  رو نیازا. كیفیت، خالق و پویاست ، نیروی انسانی باگردد یها م منجر به كسب مزیت رقابتی سازمان هآنچ

 نیتير  ترین قابلیت سازمان در كسب مزیت رقابتی و همچنيین عميده   عنوان مهم حاضر، منابع انسانی دانش گر به

كلیه فرآیندهای سازمانی  یور هبود كیفیت و بهرهو باید كاركنان را كلید طالیی ب شوند یدارایی نامشهود قلمداد م

های آموزشی در شركت  پس از سنجش اثربخشی دوره 2888در سال  (.18، ص 1777طبرسا و احدیان، )دانست 

دالر بيازده بيه هميراه داشيته اسيت       77كاركنان،  در آموزش یگذار هیمشخص شد كه هریك دالر سرما موتوروال

 اثربخشيی  بایيد  انجام آموزش، بر عالوه ،ها سازمان آموزش نظام در بنابراین، (.1777ی، و عبدالهعبدی، علی پور )

الگوهيای مختلفيی بيرای ارزشيیابی      یطيوركل  شيده بيه   طبق تحقیقات انجام .گیرد قرارموردتوجه  نیزها  دوره این

مبتنی بر مدافعه  یابیو ارزش C.I.P.O شده است ازجمله الگوی كرك پاتریك، دفیلیپس، اثربخشی در نظر گرفته

 .باشد یها م آن نیتر كه الگوی كرك پاتریك یکی از جامع

 نتایج پایه بر و است مستمر و مداوم بهبود چرخه یك آوردنبه دست  برای عملی و علمی روش یك سیگما شش

 ميالی  نتيایج  روی سیگما شش متدولوژی علمی و تئوری جنبه. باشد فعالیت بر مبتنی اینکه یجا به است مبتنی

 و سياختاری  رویکرد پایه بر متد عملی جنبه و دارد دیتأك ،شود یوكار آغاز م كسب صدای یا مشتری صدای با كه

 یعنيی  سيیگما  شيش  بيه  رسيیدن  مفهيوم  یطيوركل  به (.1779،شکری زاده)است استوار داده كردن كمی فرض با

 7.8 یعنی ،بهبود یها پروژه در سیگما شش به رسیدن. میانگین حول پراكندگی و خطا كاهش تصاعدیصورت  به

 .باشدمیپروژه  در جهشی بهبود یك و فرصت یا تولید ونیلیم كی در خطا

آموزشی كيه از روش كيرك پاتریيك     یها به افزایش اثربخشی دوره توان یبا استفاده از متدولوژی شش سیگما م

، بيا  باشيد  یمي استفاده از متدولوژی شش سیگما در فرآیندهای آموزش  مقالههدف این  پرداخت شود یمحاسبه م

مرحله از چرخه آموزش و در ارتباط مستقیم با كنتيرل رونيد    ترین مهمتوجه به اینکه فرایند اثربخشی، آخرین و 

و ضيایعات   هيا  نيه یهزبهبيود مراحيل فراینيد آميوزش و كياهش       منظور بهو  باشد یمكار و تحقق اهداف آموزشی 

. اسيت  قرارگرفتيه  ميدنظر  آموزشی، افزایش اثربخشی آموزشی با استفاده از متيدولوژی شيش سيیگما   ( شکالتم)

ی، تحلیيل، بهبيود و   ریي گ اندازهتعریف،  فاز 9متدولوژی شش سیگما، یك رویکرد مبتنی بر پروژه است كه شامل 

ی عملیاتی و سازمانی و ارتباط ها یازمندینی مشتری، ها یازمندیناز روی  ها پروژهدر فاز تعریف . باشد یمكنترل 

.                                       شيييييوند یميييييی اجرایيييييی تعریيييييف و انتخييييياب هيييييا یاسيييييتراتژبيييييا  هيييييا یازمنيييييدینایييييين 
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(Montgomery, d.c. & Woodall, w.h. (2008)) .   بيا ميدیران ارشيد     در مجتمع مس شيهربابك پيس از جلسيه

. شيد  انجيام  فاز تعریف اسيت،  اولین مرحله از اجرای پروژه شش سیگما كه. دان شده مشخص گروهشركت، اعضای 

یی اسيت كيه   ندهایفراو  مشتریان هدف فاز تعریف، مشخص كردن موضوع، هدف، دامنه پروژه، شناسایی نیازهای

از سه شاخص ارزیابی واكنشی، ارزیابی یادگیری و  متأثری آموزشی ها دورهبهبود اثربخشی  .باید بهبود داده شوند

و با اسيتفاده از متيدلوژی شيش سيیگما      گردد یمكه بر اساس مدل پاتریك محاسبه  باشد یمارزیابی تغییر رفتار 

ی اطالعات در ميورد شيرای    آور جمعی، ریگ اندازهی و بازبینی قرار گرفت و در فاز موردبررسعملکرد هر شاخص 

ی و تعیین سطح فعلی سیگمای انجام شيد و  ریگ اندازهمیزان اهمیت، ارزیابی سیستم  ازنظر ها آن یبند ردهفعلی، 

كه بیشترین اثر را بر عملکرد فراینيد دارد   مسئلهی ا شهیردر مرحله بعد در فاز تحلیل یافتن علت یا علل اصلی و 

ادامه در فياز بهبيود بيرای عليل      در مشخص گردید، و نمودار پارتوFMEA 1 كیو تکنبا استفاده از طوفان فکری 

یی ارائه شد كه منجر به بهبود فرایند گردید و در فاز بهبود ها حل راهاست؛  شده مشخصی كه در فاز تحلیل ا شهیر

برای یك مشکل فق  باعث حل موقتی مشکل خواهد شد، كه در فاز كنترل بيه   ها حل راهو اجرای آزمایشی  ارائه

انتهای این فياز   و درنخواهد بود  ریپذ و برگشتشده است  برطرفداده شد كه مشکل  ، این اطمینانگروهاعضای 

، بيه هميراه سيطح    شده گرفتهیی كه در فاز تعریف، برای ارزیابی بهبودهای فرایند، در نظر ها شاخص در گام آخر،

 .است شده دادهنتیجه كار به صاحبان فرایند تحویل  عنوان بهسیگماهای قبل و بعد از بهبود، 
 

 مقالهروش  -2
 

 .شیوه گردآوری داده جزء تحقیقات توصیفی از نيوع پیمایشيی اسيت    ازنظرهدف، كاربردی و  ازلحاظاین تحقیق 

ی در مجتمع مس شيهربابك  و تخصصی آموزشی عمومی ها دورهدر  كننده شركتجامعه آماری این پژوهش افراد 

در مجتميع ميس    شيده  ارائيه ی ها آموزشبا توجه به اینکه . ، استباشند یممجتمع  كاركناننفر  2888كه شامل 

ی مربوط در دو گروه عمومی ها دوره با مشورت مسئوالن بخش آموزش، لذا ،باشد یمشهربابك به تفکیك مشاغل 

 صيورت  بيه ی تصيادفی سياده   ریي گ نمونيه ی شد و با توجه به كوچيك بيودن جامعيه از روش    بند دستهو تخصصی 

منظيور گيردآوری    به .قرار گرفتند موردمطالعهانتخاب و  كننده نفر شركت 181آموزشی شامل دوره  9ی كش قرعه

در سيطح هيای    كرك پاتریك از ابزارهای زیير  روشها در قبل و بعد از كاربرد روش شش سیگما با توجه به  داده

 :استفاده شدمختلف 
 واکنشارزيابي   - اولسطح 

 

 :كنندگان شركتارزیابی دوره توس  ( الف 

                                           
1- 

failure mode and effect analyse 
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: كه شامل سه قسيمت  گردیدكنندگان توزیع  ارزیابی قبل از آزمون دوره توس  واحد ارزیابی بین شركت یها فرم

بود و پس از تکمیيل   یده كنندگان، ارزیابی محتوای دوره و ارزیابی امکانات و سازمان ارزیابی استاد توس  شركت

 :گردیدش زیر محاسبه كنندگان، نمره ارزیابی دوره به رو توس  شركت

و خیلی ضعیف ( 88)، ضعیف (78)متوس  . (78)خوب . (188)عالی  یها بر اساس فرم مربوطه ضریب ستون -1

 .باشد یم( 28)

دریافتی نمره هر سؤال محاسبه و با توجه بيه وزن هير سيؤال نميره      یها با توجه به نتایج حاصل از كلیه برگه -2

 .شدحاسبه كنندگان از دوره م ارزیابی شركت

 :ارزیابی دوره توس  استاد( ب 

. گردیدفيرم توسييي  مسئول واحد ارزیابی در حین دوره تحویل و پس از تکمیل در پایان دوره از استاد دریافت 

و خیييلی  ( 88)ضيعیف  . (78)متوسي    ،(78)خيييييوب  . (188)عيالی   یها بر اساس فرم ارزیابی، ضریب ستون

 .گردیدوجه به وزن هر سؤال نمره ارزیابی محاسبه ؛ و با تباشد یم( 28)ضعیف 

 

 
 ارزيابي يادگيری -سطح دوم 

و  آزميون  شیبيرای ارزیيابی در ایين سيطح از پي     . گرفيت قرار  یدر این سطح میزان یادگیری فراگیران موردبررس

و  آزميون  شیآزمون باید به این نکته توجه شود كه نباید پي  و پس آزمون شیو برای تهیه پ شدآزمون استفاده  پس

 ینباید عیناً همان سؤاالت شود یكه قبل از دوره به فراگیران ارائه م ییکسان باشند، یعنی سؤاالت قاًیدق آزمون پس

 .ها داده خواهد شد باشد كه بعد از دوره به آن
 

 ارزيابي تغيير رفتار _سطح سوم 

آموزشی، با استفاده  یها زان تغییر رفتار فراگیران و دستیابی به نتایج حاصل از شركت در دورهدر جهت تعیین می

 یهيا  بير اسياس روش   یني یب شیها و اهداف رفتاری پي  مختلف و متناسب با ماهیت و ساختار دوره یها از شاخص

 .شامل اخذ نظر سرپرست مستقیم باشد تواند یكه م شده نییارزیابی تع

( عالی، خوب، متوس ، ضعیف، خیليی ضيعیف  )آموزش در جلوی هر ستون، گزینه  یسنجش اثربخش یها در فرم

 .شد یگذار نمره 188-78-78-88-28شده است كه به ترتیب با نمرات  مشخص

 

 فعاليت و اقدامات اصلي طرح تحقيق -3
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در مجتميع ميس   سمت قبل، گفته شده در ق در سه سطح آموزشی یها دورهارزیابی منظور بهبود  به مقالهدر این 

گیيری، تحلیيل، بهبيود و    كه شامل پنچ فاز تعریيف، انيدازه   DMAIC 1 ی شهربابك از ابزار شش سیگما و چرخه

  ه است كه در زیر به طور كامل به آن پرداخته شده استاستفاده شد. كنترل می باشد
 فاز تعريف  -3-1

هدف فاز تعریيف، مشيخص كيردن موضيوع،     . اند شده مشخص گروهپس از جلسه با مدیران ارشد شركت، اعضای  

  .یی است كه باید بهبود داده شوندندهایفراو  مشتریان هدف، دامنه پروژه، شناسایی نیازهای

حضور  گام اول این فاز با برگزاری جلساتی كه با در. داشت انتظارگروه  اعضای از رهبرآنچه  شدن مشخص از پس

است،  انیو مشتر ها یخروج، فرایند، ها یورود، كنندگان نیتأمنقشه كلی فرایند كه شامل . انجام شد گروهی اعضا

 . ی فرایند در پنج مرحله مشخص شدها قدمرسم شد و 

بيرای درك بهتير،   . نوبت به بررسی صدای مشتریان و مشخص شيدن نیازهایشيان شيد    پس از تهیه نقشه فرایند،

 از  پيس ی گردید، آور جمع ازهاینو  ها خواسته و برگزار شدجلساتی با حضور كاركنان آموزش و مشاوران آموزشی 

د تبدیل شيدند و  ی باشنریگ اندازه قابلاین نیازها به اجزای ریزتری كه  مشخصات بحرانی،با استفاده از درخت  آن

 در آخر منشور پروژه كه در قالب یك فرم است و شامل اطالعاتی در ميورد تعریيف مسيئله، سيوابق و مشيکالت     

( 1)در شيکل   .شيد   هیي ته گيروه مسئله، اهداف پروژه، محدوده پروژه است، توس  كمربند مشکی ارشد و اعضای 

 .قسمتی از منشور پروژه آورده شده است
 :كد پروژه مامنشور پروژه شش سیگ

 اداری: مدیریت/ معاونت  آموزش: بخش/ واحد  :بازنگری      :تاریخ تهیه

 اثربخشی ارزیابی واكنشی افزایش: عنوان پروژه

مرحله از چرخه آميوزش و در ارتبياط    ترین مهمتوجه به اینکه فرایند اثربخشی، آخرین و  با: سوابق مشکالت و دلیل انتخاب موضوع پروژه( الف

( مشيکالت )و ضيایعات   هيا  نيه یهزبهبود مراحل فرایند آميوزش، كياهش    منظور به، باشد یممستقیم با كنترل روند كار و تحقق اهداف آموزشی 

 ژه انتخاب گردیدعنوان پرو به افزایش اثربخشی آموزشی با استفاده از متدولوژی شش سیگما، آموزشی و جهت نیل به اهداف آموزشی، 

 در شش ماه% 9به مقدار  (در سه سطح )دوره های آموزشیی اثربخشمیزان  افزایش: هدف اجرای پروژه( ب

ی دیگير  هيا  طيه یحی تئوری عملی نسب به ها دورهدر محی  كار در حیطه  كنندگان شركت رفتار رییتغتوجه به اینکه  با: دامنه اجرای پروژه( ج

دو  ؛ و دراسيت  شيده  انتخياب حیطه  ترین مهم عنوان به ی تئوری عملیها دورهعملی و عملی  تئوری ی تئوری،ها طهیحباشد لذا از بین  بیشترمی

 .اند شده انتخابی تقسیم و و تخصصگروه عمومی 

 ،خالق حاج ابراهیمی: گروهنام اعضای ( ز

اسماعیل محسنی، وحید صيفاری، یاسير   

 خدادادی

: گيييروهنيييام مسيييئول  ( ر

 حیدرپورابوالفضل 

 مدیر امور اداری: نام صاحب پروژه( د

 رضا شکری زاده: كمربند مشکی ارشد

 ها آنی و شرح عیب ریگ اندازهفرایند؛ روش / لیست مشخصات بحرانی مرتب  با محصول ( ص

 شرح مغایرت/ تعریف عیب 
روش 

 یریگ اندازه
 لیست مشخصات بحرانی 

                                           
1- Define- Measure- Analyse – Improve -Control

  

 نباشتا

ط مواد توس

استاگر 

درپایل 

 موادخام
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 91.11 >ارزیابی واكنشی 

 77.78 >ارزیابی یادگیری 

 79.72 >ارزیابی تغییر رفتار 

 مدل پاتریك

 :ی آموزشی ها دورهی اثربخشافزایش میزان 

 ارزیابی واكنشی

 ارزیابی یادگیری

 ارزیابی تغییر رفتار

  

 منشور پروژه( 1)شکل 

 
 ی ريگ اندازهفاز  -3-2

در این فاز ابتدا . باشدمی تعیین وضعیت موجود به عبارت بهتر تعیین سطح سیگمای فعلیی، ریگ اندازههدف فاز 

آوری داده ها، الگوهای موجود در آنهيا بررسيی و در   آوری داده ها طراحی و پس از جمعفرمهای الزم جهت جمع

 .شودنهایت قابلیت فرآیند و سطح سیگمای موجود تعیین می

از هیسيتوگرام و نميودار    ها جهت شناسایی الگوها و رفتار خاص در داده هيا، آوری دادهدر این مقاله پس از جمع

 .نشان داده شده است 8و  2،7های كه در شکل است شده استفاده I-MR كنترلی

 
 ارزیابی واكنشی كنترلی نمودارهیستوگرام و  – (2) شکل

 

دهد و مقيدار متوسي    مشاهده شده است، نمودار رفتار خاصی را در داده ها نشان نمی( 2)همانگونه كه در شکل 

قيرار   72/8فرآیند از این نظر در سيطح سيیگمای      ppm=881539باشد و با توجه می 88/77با واكنش برابر 

 . دارد
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 یادگیریارزیابی  كنترلی نمودار هیستوگرام و (7) شکل

 

دهد و مقيدار متوسي    مشاهده شده است، نمودار رفتار خاصی را در داده ها نشان نمی( 7)همانگونه كه در شکل 

قيرار   2/1فرآیند از این نظر در سيطح سيیگمای      ppm=615380باشد و با توجه می 77/89برابر با  یادگیری

به عبارت دیگر در ایين فياز بيرای     .صل شده است، پس از اصالح فرمول حا2/1كه مقدار الزم به ذكر است . دارد

 .نمره یادگیری، بهبود حاصل شده است
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 تغییر رفتارارزیابی  كنترلی نمودارهیستوگرام و  (8) شکل

 
دهد و مقدار متوس  تغییر رفتار برابير بيا   مشاهده شده است، نمودار رفتار خاصی را در داده ها نشان نمی( 8)همانگونه كه در شکل 

 . قرار دارد 9/8فرآیند از این نظر در سطح سیگمای   ppm=773292باشد و با توجه می 98/79

 

 فاز تحليل  -3-3

این فياز شيامل شناسيایی عليل      .، در عنوان پروژه استشده فیتعر مسئلهی ا شهیرهدف از اجرای این فاز یافتن علت یا علل اصلی و 

از ابيزار طوفيان    ، یادگیری و تغییر رفتيار  واكنش برای شناخت علل بالقوه مقاله نیدر ا .باشدبالقوه، علل محتمل و علل ریشه ای می

ی ا شيه یر علل شناسایی یو براگرفته شد  كار بهو نمودار پارتو  FMEA تکنیك ،محتمل علل شناساییبرای  .ه استشد استفادهفکری 

 .شد استفاده برگزاری جلسه تخصصی و فرض آزمون از

 :اجرای فاز تحليل برای ارزيابي واکنشي - 3-3-1

 ، دوبياره شيد  یمي  ی كه باید تحلیلا مسئلهباهم داشتند،  و كاركنان آموزش گروهی كه اعضای ا جلسه طی فاز، این اجرای اول قدم در

 (1)هيا در جيدول    سپس با استفاده از تکنیك طوفان فکری علل بالقوه شناسایی و استخراج گردید كه چند نمونه از آن. مرور گردید

 .آورده شده است

لذا برای اجرای این مرحليه از  . است اجراشده ، گام دوم فاز تحلیل، شناسایی علل محتمل،(1)در جدول  پس از شناسایی علل بالقوه

 .آورده شده است( 2)كه قسمتی از آن، در جدول . است شده استفاده( FMEA)روش 

 
 شده ییشناساعلل بالقوه ( 1)جدول 

 شده ییشناساعلت بالقوه  ردیف شده ییشناساعلت بالقوه  ردیف
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 مناسب آزمون پسو  آزمون شیپعدم وجود سیستم  9 كنندگان شركتعدم تعیین سطح علمی  1

 عدم وجود تقویم آموزشی مناسب با مجتمع مس شهربابك 7 عدم ارتباط مدرك تحصیلی فرد با شغل 2

 ها دورهدر  شده ینیب شیپكمبود كار علمی  8 ها دورهدر  رانیفراگتعداد  7

 (OJT)در محل  ها دورهعدم اجرای  7 كنندگان شركتبرای  ازهاین شیپعدم وجود  8

 

 
 FMEAج روش ینتا (2)جدول

 آثار بالقوه خرابی

 شييييييييدت 

 1عدد بيین  )

 (18تا 

 علل بالقوه خرابی

 نييرو وقييوع

عدد بيین  ) 

 (18تا  1

 ی جاریها كنترل

نييييييرو 

 تشخیص 

عدد بین )

 (18تا  1

عيييييدد 

اولویيييت 

 ریسك

كاهش راندمان و افيزایش  

 یكار دوباره
8.7 

عدم تعیین سطح علميی  

 كنندگان شركت
7.8 

 -ارزیييابی واكيينش 

 طرح درس
7.7 129 

 8.7 كاهش یادگیری
عيييدم ارتبييياط ميييدرك 

 تحصیلی فرد با شغل
7.8 

 -ارزیييابی واكيينش 

 طرح درس
7.7 177 

از وسایل  حیناصحاستفاده 

 و افزایش خرابی
8.7 

در  رانیييييفراگتعييييداد 

 ها دوره
7.8 

-فرم حضور غیياب  

 نامه كنترل
2.8 98 

 

علت از عليل محتميل در    19. ی استا شهیربر روی علل محتمل برای شناسایی علل  ی فرضها آزموناستفاده از  ،گام سوم فاز آنالیز

ی اجرا بعددر مرحله ها ی استخراج گردید و آزمون فرض برای این علت ا شهیردرصد جهت شناسایی علل  88نمودار پارتو بر اساس 

 .است شده دادهنشان  لیوتحل هیتجزی و ابزار پیشنهادی جهت بررس  قابلی ا شهیری ها علتبعضی از  (7)جدول  در .گردید

ی مربوط انجام گردید و نتایج آن در جيدول  ها فرضی آزمون ا شهیری ها علت لیوتحل هیتجزپس از تعیین ابزارهای پیشنهادی جهت 

 .آورده شده است (8)

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی محتمل و ابزار پیشنهادی جهت آنالیزها علت (7)ول جد

 وتحلیل یهتجزابزار پیشنهادی جهت  شده استخراج محتمل علت

 جلسه كارشناسی مناسب آزمون پسآزمون و  یشپعدم وجود سیستم 

 جلسه كارشناسی جهت شركت افراد و ایجاد رقابت كاركنانعدم وجود سیستم تشویق 
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 رگرسیون تناسب مدت دوره با توجه به اهداف آموزشی

 رگرسیون ...(كتاب و  -سی دی ) یآموزش كمككمبود امکانات تجهیزات آموزشی و 

 رگرسیون كمبود فضای آموزشی كارگاهی و آزمایشگاهی

 رگرسیون كنندگان شركتمشکل ایاب و ذهاب اساتید و 

 

 
 نتایج تجزیه و تحلیل علل( 8)جدول 

p-value R شاخص ردیف
 پذیرش 2

 بله 8.888 8 ها دورهشده در  بینی یشپكمبود كار علمی  1

 بله 8.789 8 یآموزش كمككمبود امکانات تجهیزات آموزشی و  2

 بله 8.771 8 كمبود فضای آموزشی كارگاهی و آزمایشگاهی 7

 بله 8.288 8 كنندگان شركتمشکل ایاب و ذهاب اساتید و  8

 بله 8.181 8 مشکل پذیرایی از اساتید در مهمانسراها 9

 خیر 8.887 8.122 ی آموزشیها سرفصل 7

 بله 8.827 8 تناسب مدت دوره با توجه به اهداف آموزشی 8

 

 :يادگيری و تغيير رفتاراجرای فاز تحليل برای ارزيابي  -3-3-2

اسيتخراج   بيرای  .گيردد  یمي محاسيبه   آزميون  پيس و  آزميون  شیپاز نمرات  ارزیابی یادگیری با استفاده از فرمول مشخص و ازآنجاكه

در  ميؤثر عواميل  . ی حاصل گردیدتوجه قابلجهت بهبود، فرمول بازبینی گردید و با اصالح فرمول قبل، بهبود  مؤثری ا شهیری ها علت

بهبيود ارزیيابی یيادگیری نیيز انجيام       عميالً دارد و با بهبود این عوامل  ریتأثبروی ارزیابی یادگیری  مستقیم صورت بهارزیابی واكنش 

برای ارزیابی تغییر رفتار هماننيد ارزیيابی واكنشيی عليت     .ی جهت بررسی وجود نداردا جداگانهدر این بخش عامل  لذا .خواهد گردید

 .علت های ریشه ای استخراج گردید های بالقوه بررسی ، سپس علت های محتمل و بعد از آن

 

 بهبود فاز   -3-4

ها ارائه گردیيده، سيپس بير    در این فاز ابتدا راه حل. باشدهایی برای علل ریشه ای جهت بهود فرآیند میحلهدف از این فاز ارائه راه

 .گردنداجرا میپس از اجرای آزمایشی،  به اجرای آزمایشی، گردند و در صورت نیازها اولویت بندی میاساس معیارهایی این راه حل

ی هيا  گامنوبت به اجرای فاز بهبود و . ی افزایش اثربخشی در سه شاخص مربوطه شناسایی شدندا شهیردر فاز تحلیل عوامل  ازآنجاكه

جلسياتی برگيزار و بيا     گيروه ی و اعضيا برای اجرای گام اول این فاز با حضور كمربند مشکی ارشيد  . در فاز بهبود شده است ذكرشده

افزایش  یها حل راه .است شنهادشدهیپی واكنشی ابیارزی در اثربخشیی برای افزایش میزان ها حل راهاستفاده از تکنیك طوفان فکری 

 .پیشنهاد گردید( 9)جدول  صورت به( در ارزیابی واكنشی)اثربخش 
 

 افزایش میزان اثر بخشی در ارزیابی واكنشی یشنهادشدهپی ها حل راه (9)جدول

 
ف

دي
ر

 

ف حل راه
دي

ر
 

 حل راه
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1 
 سيؤاالت محك زدن دوره آموزش با توجيه بيه نمونيه    

 مرتب  با سرفصل
 استفاده مناسب از امکانات موجود 8

2 
 كاركنيان از استاد دیگر جهت تعیین سطح  درخواست

 پس از دوره كاركنانو مقایسه با سطح 
 كردن آن واحد و مجهزاز مركز اسناد  استفاده 7

7 
بيا اسيتفاده از    آزميون  پسو  آزمون شیپانجام آزمون 

 ی استاندارد و همکاری اساتیدها وهیش
 ی خرید كتاببند تیاولوی و آموزش كمكافزایش امکانات  9

8 
 آزمون پسو  آزمون شیپ سؤاالتتهیه بانك اطالعاتی 

 و استفاده از آن در هر دوره مشابه
 دیگر مؤسساتاستفاده از امکانات  18

 یا دانشگاه مؤسساتاستفاده از امکانات و تجهیزات  11 ی تخصصی هر واحد در آن امور برگزار گرددها دوره 9

 ی مربوطه جهت استفاده عمومها لیفاایجاد فایل در شبکه و گذاشتن  12 عملی آموزشكارگاه جهت  سیتأس 7

 

ی هيا  حيل  راهیی بيرای  ارهيا یمع، گيروه بعيدی توسي  اعضيای     در مرحله گردید،یی برای بهبود اثربخشی مشخص ها حل راه بعدازآنکه

در انتها مطابق با معیارهای تعریف شده و اهمیت آنها، بيرای هير یيك از عليل، راه حيل بيا       . بندی گردیدو اولویتبرگزیده، پیشنهاد 

                                                      .آورده شده است( 7)جدول اولویت باال انتخاب گردید كه یك مورد از آنها در 

                                                                                              
 مناسب آزمون پسو  آزمون شیپعدم وجود سیستم  ( 7)جدول 

 های راه حل ویژگی                                      راه حل
 امتیاز زیاد ریتأث نهیهز كم سریع آسان

1.55 1.65 2.35 4.55 
 

ميرتب  بيا    سؤاالتمحك زدن دوره آموزش با توجه به نمونه 

 سرفصل
113.2 118.8 164.5 286.7 683.1 

و  كاركنيياناز اسييتاد دیگير جهييت تعیيین سييطح    درخواسيت 

 پس از دوره كاركنانمقایسه با سطح 
77.5 85.8 157.5 277.6 598.3 

ی هيا  وهیشبا استفاده از  آزمون پسو  آزمون شیپانجام آزمون 

 استاندارد و همکاری اساتید
102.3 120.5 155.1 368.6 746.4 

و  آزميون  پيس و  آزميون  شیپي  سيؤاالت تهیه بانك اطالعياتی  

 استفاده از آن در هر دوره مشابه
99.2 95.7 152.8 386.8 734.4 

 

ی داری امتیاز باال انتخاب و جهت اجرا ابيال   ها حل راه، شده استخراجی ا شهیری ها علتبرای هر یك از  ،ها حل راه یبند تیاولو از پس

ی در بعضيی ميوارد   ا شهیری ها علتبهبود عملکرد جهت رفع  مختلف در آن، برای رگذاریتأثتوجه به ماهیت پروژه و عوامل  با .گردید

 .این فاز نیز برای دو بخش ارزیابی یادگیری و تغییر رفتار نیز اجرا گردیده است.دارای بیشترین امتیاز انتخاب گردید حل راهدو 

  فاز کنترل  -3-5

فياز  . برای یك مشکل فق  باعث حيل ميوقتی مشيکل شيده اسيت      ها حل راهو اجرای آزمایشی  در فاز بهبود ارائه

هيدف فياز كنتيرل، اجيرای     .انيد ها و نتایج پایدار شيده راه حلكه  دهد یم، این اطمینان را گروهكنترل به اعضای 

در اداره آموزش شركت صنایع ميس   ازآنجاكه  .است افتهیبهبودی عملیاتی جهت حفظ فرایند، در حالت ها برنامه

كه در حيال اجيرا    هاست سالمدون،  صورت بهی كنترلی و ارزیابی ها هیروی و استانداردسازی كنترل، ها گامایران 

 .ستیندر فاز كنترل نیاز به اقدام  ها گامبرای انجام این  لذا هست
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ی كنترلی و محاسبه سطح نمودارهااز اجرای اقدامات اصالحی و نمایش  به ارزیابی نتایج حاصل انتهای این فازدر 

 :نشان داده شده است( 8)كه در جدول  پرداخته شده استسیگمای جدید بعد از اجرای پروژه شش سیگما 
. 

 سطح سیگمای فرایند قبل و بعد از بهبود 7جدول 

Sigma level 
 بعد از بهبود

Sigma level 
 قبل از بهبود

 (یادگیری بعد از اصالح فرمول ارزیابی)

 
Sigma 

level 
 اولیه

 

 

میانگین بعد 

 از بهبود

  عنوان میانگین قبل از بهبود هدف

1.87 
 

- 

 

8.72 
98.97 

 

91.11 ≤ 

 

  ارزیابی واكنشی 77.88

 

1.97 

 

 

1.21 

 

  ارزیابی یادگیری 89.77 ≥ 77.78 79.97 -8.18

 

1.92 

 

- 

 

8.89 
  ارزیابی تغییر رفتار 79.98 ≥ 79.72 79.98

 افزایش اثربخشی دورها 78.18 ≥ 77.78 77.71

 

 

با روش شش سیگما افيزایش یافتيه    ، یادگیری و تغییر رفتار با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول فوق میانگین ارزیابی واكنش

 .و سطح سیگما نیز بهبود یافته است

 

 گيری نتيجه -4

 
، كه در تحقیق حاضير بيا توجيه بيه اینکيه فراینيد       باشد یماستفاده از متدولوژی شش سیگما در فرآیندهای آموزش  مقاله هدف این

باشيد و   آموزش و در ارتباط مستقیم با كنترل روند كار و تحقق اهيداف آموزشيی ميی   ترین مرحله از چرخه  اثربخشی، آخرین و مهم

آموزشيی، افيزایش اثربخشيی آموزشيی بيا اسيتفاده از       ( مشکالت)ها و ضایعات  منظور بهبود مراحل فرایند آموزش و كاهش هزینه به

هيای   منجير بيه بهبيود اثربخشيی دوره     تیدرنها گمایشش س ی، اجراپژوهش نیدر ا. مدنظر قرارگرفته است متدولوژی شش سیگما

همچنین اسيتفاده از ابيزار بهبيود كیفیيت     .گردید ، یادگیری و تغییر رفتار یآموزشی مجتمع مس شهربابك در مرحله ارزیابی واكنش

كيار   شش سیگما فضيا و محيی  مناسيبی جهيت    . بهبود كارایی گردیده است باعث( اعم از طوفان فکری، آنالیز ریسك)شش سیگما 

هيای سيازمانی در    رده  آورده است كه باعث ارتباط قوی و سازنده بيین تميامی   به وجودرا در بین مدیران و كاركنان این بخش  تیمی 

ی كياربردی آميار در حيل مسيائل آموزشيی و       همچنین این متدولوژی منجير بيه اسيتفاده   . جهت پیشبرد اهداف سازمان شده است

 .وجود شده استهای م ی بهینه از داده استفاده
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با  كه .شود های آموزشی بر اساس روش شش سیگما با ارزیابی واكنشی نشان داده می میزان بهبود رضایت فراگیران و اساتید از دوره

میيانگین نميره ارزیيابی     همچنيین  .بعد از اجرا رسیده اسيت  1.87قبل از اجرای شش سیگما به  8.72اجرای پروژه سطح سیگما از 

هيای آموزشيی از طریيق نميره      بهبود یادگیری و افزایش دانيش فراگیيران دوره   .است داكردهیپافزایش  98.79به  77.88واكنشی از 

ها در دو بخش ارزیابی تغییر رفتار و واكنشی نیز  حل ارزیابی یادگیری نتیجه اجراهای راه درواقع .شود ارزیابی یادگیری نشان داده می

مرحله اول، سطح سیگما بيا اصيالح فرميول از    . شده است شاخص طی دو مرحله بهبود دادهباشد بر اساس روش شش سیگما این  می

 .رسيیده اسيت   1.97سیگما بيه   سطح در فاز بهبود پروژه، شده ارائههای  حل افزایش حاصل گردید و نیز با اجرای راه 1.21به  -8.18

 .شده است ارتقاء داده 79.98به  89.77میانگین نمرات از  نیهمچن

اسياس روش شيش    بير  .شيود  با نمره ارزیابی تغییر رفتار نشان داده می های آموزشی میزان تغییرات مهارتی و رفتاری فراگیران دوره

افيزایش پیيداكرده اسيت،     1.97بيه   8.89در فاز بهبود برای بخش تغییر رفتار سطح سیگما از  شده ارائههای  حل سیگما و اجرای راه

 .رسیده است 79.97قبل از اجرای شش سیگما به  79.98میانگین نمره ارزیابی از 

 .افزایش یافت 77.71به  78.18با اجرای روش شش سیگما میانگین كل اثربخشی دوره های آموزشی از

 منابع  -5
 . شش سیگما در سازمانهای خدماتی، كنفرانس مدیریت كیفیت، دانشگاه فیروزكوه ،(1779) .ضاشکری زاده، ر
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Montgomery, d.c. & Woodall, w.h. (2008). An Overview of Six Sigma. International Statistical Review, 76,3. 329–

346. 
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