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چکیده
 با توجه به.هدف اصلی آموزش منابع انسانی در پروژه کمک به عملکرد بهتر نیروی انسانی برای نیل به اهداف اصلی میباشد
 مدیریت منابع انسانی میتواند با طراحی برنامهها و سیستمهایی برای آموزش شایسته،حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنهها
 در همین راستا برای سودبخشی بیشتر در پروژه بایستی به آموزش مهارتهای. نقش مهمی را در بقا و کارایی پروژه ایفا کند،نیروهای پروژه
-پیمایشی است که شامل پرسشنامهی محقق ساخته می- روش تحقیق پروژه به صورت توصیفی.الزم به منظور تربیت کارکنان پرداخت
 تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر تأثیر مثبت آموزش. مبانی نظری و مطالعاتی تهیه و تنظیم شده است،باشد که با توجه به اهداف و فرضیات
.بر موفقیت پروژه میباشد
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Abstract
The main objective of training of human resources is for better performance of them to achieve the
main objectives of the Project. Due to the involvement of the human factor in all the scenes, human
resource management can design programs and systems for appropriate training manpower of the
project, which plays an important role in the survival and performance. In this regard for being more
profitable in the project, they should pay attention to teach the skills required to train all the staff. The
research method is going to be descriptive-survey that included questionnaires researcher’s self-made
that have been prepared according to the objectives and hypotheses, theory and studies. Analysis of
the data indicates a positive impact on the success of the project.
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 -1مقدمه

به گونهای مؤثر فعالیتهای خود را ادامه دهند و نیز کارایی
خود را افزایش دهند[.]1

انسان موجودی زنده است که قادر به تفکر ،قضاوت و
تصمیمگیری است و مادهای بیجان نیست که به راحتی در
دست دیگران شکل گیرد به همین جهت خواستهها ،اهداف و
آمال نیروهای شاغل همیشه موافق یا همسو با اهداف پروژه
نیست.

 -2-2تعریف توانمند سازی
امروزه توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یکی از
ابزارهای بسیار مفید جهت ارتقاء کیفی کارکنان و همچنین
افزایش اثر بخشی سازمانی تلقی میشود .جهت کسب موفقیت
در محیط در حال تغییر کسب و کار کنونی ،سازمانها به دانش،
ایدهها و خالقیت کارکنانشان نیاز دارند[.]2

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی ساختار و سازماندهی آن به
شکل امرزی همگی نتیجهی تعامل میان مجموعه حوادث و
تحوالتی است که با وقوع انقالب صنعتی در انگلستان (حدود
سال  )1760آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد .البته
پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن
و به دوران باستان باز می گردد و شواهدی از تشکیل اصناف و
بروز اعتصابات کارگری منظم و سازمان یافته در رم و مصر
مشاهده شده است0.

 -3-2تعریف بهرهوری
از جمله تکنیکهای مؤثر جهت افزایش بهرهوری
منابع انسانی توانمند سازی آنها میباشد که به منظور استفاده
ی بهینه از ظرفیت و تواناییهایشان در زمینهی هدفهای
سازمانی است[.]3

برای اینکه مدیریت منابع انسانی در آینده بتواند از عهده
مسائلی به مراتب پیچیدهتر از مسائل امروزی برآید ،باید به آن
اهمیت بیشتری داد و جایگاهی واالتر از آنچه به طور سنتی
داشته است ،برای آن در نظر گرفت.

 -4-2تعریف موفقیت پروژه
جهان همواره در حال تغییر است و محیط پروژهها نیز به
صورت پویا میباشد ،در نتیجه سازمانها هرگز نمی توانند
همهی وقایع را برنامهریزی نمایند .پروژه ها را نیز نمیتوان تنها
با اجزای فنی آن تعریف نمود بلکه عوامل محیطی هم بر آن
تأثیر میگذارند بنابراین در نظر گرفتنِ همهی عوامل و زمینهها
میتواند شانس موفقیت پروژه را افزایش دهد .هچنین با
آموزش مرحله به مرحلهی منابع انسانی و مدیران پروژه در طی
پروژه میتواند احتمال دستیابی به موفقیت آن را تضمین
نمود[.]4

کارکنان زمانی میتوانند به خوبی از عهدهی وظایف محوله
برآیند که از مهارت ،دانش و توانایی الزم برخوردار باشند .از
آنجایی که منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین
سرمایه و منبع اصلی موفقیت یک پروژه به شمار میآید یکی از
مؤثرترین راههای دستیابی به موفقیت کارامدتر کردن منابع
انسانی پروژه است و پروژهای که به این امر توجه نداشته باشد
در بلند مدت محکوم به فنا است.

در بخش ادبیات تحقیق ،به مطالعات صورت گرفته در زمینه
توانمند سازی منابع انسانی با استفاده از آموزش و تاثیر آن بر
میزان موفقیت پروژه می پردازد .تحقیقات صورت گرفته در این
زمینه کم نبود ولی این تحقیقات بیشتر در زمینه ی سازمانی
انجام گرفته بود و نه در زمینه ی پروژه و به نظر بعضی چون
محدودیت سازمانی در نظر گرفته بودند آن چنان نتیجه ی آن
مقاالت کامل و جامع نبود.

به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله سعی بر این شده است
تا بتوانیم نقش آموزش کارکنان را در توانمندسازی آنان و نیز بر
میزان موفقیت پروژه بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف آن را
مورد نقد قرار دهیم.

 -2مروری بر ادبیات موضوع
 -1-2تعریف آموزش

فلسفه جدید مدیریت منابع انسانی  ،ساختار و سازمان دهی آن
به صورت امروزی همگی در اثر تعامل بین مجموعه حوادث و
تحوالتی میباشد که با وقوع انقالب صنعتی در انگلستان
(حدود سال  )1760آغاز گردید و همچنین تا به امروز ادامه

رسیدن به هدفهای سازمانی بستگی به توانمندی
کارکنان در اجرای وظایفشان و انطباق با محیط در حال تغییر
دارد .اجرا نمودن آموزش و بهینه سازی نیروی انسانی موجب
میگردد که افراد بتوانند متناسب با تغییراتِ سازمانی و محیطی
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دارد[ .]5ادم اسمیت 1اقتصاد دان معروف اسکاتلندی (-1723
 )1790در سال  1776کتابی منتشر نمود و مفهوم تقسیم کار
را در یک فرایند تولیدی با تشریح دادن چگونگی ساخت یک
سنجاق ساده بیان نمود[ .]6تیلور و گیلبرت 2با عنوان
پیشگامان نهضت مدیریت علمی نامیده می شوند  ،ولی
بسیاری از اصولی را که تیلور در این زمینه پیشنهاد نمود ،
عمالً یک قرن قبل از آن  ،در کارخانه ای واقع در برمینگهام
انگلیس که جیمز وات و متیو بولتون 3آن را اداره می کردند ،
اجرا می شد[ .]7نیژهوایس 4در مقاله اش با استفاده از پنج
معیار به ارزیابی مؤثر دستاوردهای دانشآموختگان میپردازد
به نظر شخصی ایشان  ،در ارزیابیِ خودِ افراد خطر وجود دارد
5
اما ،برخی محدودیتها برای ارزیابی طرحهای چند منبعی
وجود دارد . ]8[6رمضانی و جرگیس 7در مقاله شان سه
حوزهی اصلی که موسسات آموزشی باید برای توسعه و آماده
سازی مدیران پروژههای آینده در نظر گیرند را فرموله میکنند
که با بررسی این موضوع به این نتیجه می رسند که آموزش
مدیران و توسعهی مهارتهایشان را باید به عنوان یک فرایند
پیچیده و چند وجهی مدنظر قرار دهند [ .]9مکمیالن 8با به
چالش کشیدن سرعت کتابخانهها راهی را جستجو می کند تا
خودشان را در مسیری که تا کنون ندیدهایم قرار داده و آموزش
منابع انسانی را توسعه دهند .البته این چالشی که ایشان در
نظر گرفته بودند با عواقبی همراه بود[ .]10آکا 9و همکاران
هدف از این مطالعه را تعریف فعالیتهای آموزشی بیان کرده
10
اند که برای موفقیت در برنامهریزی منابع سازمانی()ERP
باید به صورت بستههای نرمافزاری در سازمان انجام شود.
ایشان در پایان به این نتیجه می رسند که باید برای موفقیت
در راهاندازی نرم افزارِ برنامه ریزیِ منابع ِسازمانی آموزش را در
نظر گرفت و همچنین تجزیه و تحلیل اثرات این عامل بر
موفقیت در عملکرد سیستم  ERPو سازمانی است[.]11
کروبی و متانی به بررسی دیدگاههای کارکنان درباره افزایش
توانمندیهای شغلی آنها از طریق آموزشهای ضمن خدمت

پرداخته اند .همچنین روش تحقیق توصیفی او از نوع پیمایشی
می باشد .نتایج تحقیق ایشان نشان میدهد که آموزشهای
ضمن خدمت در بهبود عملکرد ،تقویت مهارتهای شغلی،
رضایت شغلی و آمادگی الزم برای انجام وظایف در کارکنان
مؤثر بوده است[ .]12آرمان و خسروی به بررسی چگونگی
طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی بر اساس رویکرد
شایستگی پرداختند .مقاله ایشان بر اساس منطق تنوع مشاغل
در سازمانها ،پیشنهادهایی را برای هم راستا سازی خرده
سیستمهای آموزش به منظور تحقق عملکرد مؤثر آموزشی
ارائه و اجرای رویکرد آموزش شایستگی محور را پیشنهاد می-
دهد[ .]13عابدی جعفری و همکاران با استفاده از روش "آینده
پژوهی" به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور
پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان ،دو سناریوی محتملتر را
شناسایی نمودند و بر اساس آن ،نیازهای منابع انسانی در
برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی قرار دادهاند[ . ]14نادری و
همکاران به بررسی دیدگاههای مدیران و سرپرستان شرکت
پاالیش نفت اصفهان دربارهی افزایش توانمندیهای شغلی
کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت پرداختهاند .نتایج
تحقیق ایشان نشان میدهد از دیدگاه مدیران افزایش
توانمندیهای کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت تنها
در مؤلفههای مسئولیتپذیری ،راهبرد گزینی ،سازگاری ،رقابت
و یادگیری صورت گرفته و همچنین در سایر مؤلفهها این
افزایش کمتر از حدّ وسط بوده است[ .]15صیادی و محمدی
به بررسی و تشریح رویکردهای نظری در قالب رویکردهای
استراتژیک و غیر استراتژیک منابع انسانی میپردازی و در انتها
معایب و مزایای رویکردهای استراتژیک و غیر استراتژیک را بر-
میشمارد[ . ]16خراسانی و حسن زاده ایشان دو مدل
ارزشیابی کرک پاتریک و فیلیپس را به دلیل عمومیت استفاده
در سازمانها و آشنایی سازمانها با این الگوها مورد توجه قرار
گرفتهاند [ .]17سعید کیا و آزاد منش به بررسی مدیریت منابع
انسانی ،توانمندسازی و مدیریت آموزشی پرداخته و این موضوع
را مورد تأکید قرار داده که اگر مدیریت منابع انسانی و مدیریت
آموزش هم پوشانی ارزشی داشته باشند توانمندسازی کارکنان
ماحصل طبیعی تعامل این دو فرایند خواهد بود [ .]18قاضی
طباطبایی و جعفرپور به بررسی نقش آموزش مدیران ارشد
بخش عمومی و بخش خصوصی از منظر مدیران ارشد آموزش
دیده و آموزش دهنده در کنار مرور تجربیات دیگر کشورها
پرداخته است[ .]19بهادری و سلجوقی به بررسی رابطه بین
استقرار مدیریت آموزشی و میزان افزایش بهرهوری نیروی
انسانی شرکت پایانههای نفتی جزیره خارک پرداختهاند .ایشان
برای این پژوهش از روش توصیفی -پیمایشی استفاده کردهاند
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سپس در پایان بیان کرده اند که ترس از کمبود مهارت
پیمانکاران مهمترین مانع در برونسپاری آموزش است [.]28
حمیدی زاده به بررسی و تشریح ابعاد چهارگانه توسعه
یکپارچه و استمرار آن با شرح ویژگی محوری توسعه
استراتژیک نیروهای متخصص در فرایند توسعهی ارزشها می-
پردازد .ایشان نقش مهم توسعه مهارت را بر پایهی توسعهی
ارزشهای منابع انسانی مهم و ضروری میداند[ .]29عباسی به
بررسی فرایند توسعه قابلیتهای منابع انسانی در اعمال
تغییرات مثبت در برنامهریزی ،مدیریت منابع انسانی ،ساختار
فرهنگی و نظام آموزشی سازمانهای داخل کشور پرداخته و با
توجه به سوابق مطالعاتی گذشته راهکارهایی را ارائه میدهد
[ .]30رشیدی به بررسی جو سازمانی از نقطه نظر عوامل
توانمندسازی سازمان میپردازد و بر اساس یافتههای تحقیقی
ایشان مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی از نقطه نظر توجه به
عوامل توانمند ساز سازمان و کارکنان آن را در سطح قابل
قبول میداند[.]31

که جامعهی آن شامل تمامی پرسنل صفی و ستادی شرکت
پایانههای نفتی خارک بوده است[ .]20بابایی نژاد و همکاران با
تحلیل اینکه یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت
رقابتی در شرایط کنونی ،کارآمدترین کارکنان سازمانهاست و
سازمانی که به این امر توجه نمی کند در بلند مدت محکوم به
نابودی است به بررسی توانمندسازی کارکنان محوری ترین
تالش مدیران و نو آفرینی ،تمرکز زدایی و حذف دیوان ساالری
پرداخته است[ .]21محمدی به بررسی عواملی که بر توانمند
سازی منابع انسانی در سازمانها اثر گذارند پرداخته و سر انجام
به این نتیجه میرسد که عوامل پنجگانه«توان ذهنی و »...
موجب بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی میشوند و عامل
اساسی و مهمی در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در
بازارهای رقابتی به شمار میآیند [ .]22میرسپاسی و همکاران
بعد از ارائه مدلهای متفاوت مدیریت به این نتیجه میرسند
که وضعیت موجود سازمانهای تعاونی در ابعاد مدیریت منابه
انسانی نسبتاً مناسب است ،اما تفاوت معنادار با توجه به
تقسیمبندی جنسیتی ،تحصیالت و سابقه کار وجود دارد .در
بین مؤلفههای مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در سازمان
تعاونی ،مؤلفههای سرمایه معنوی-انسانی ،اخالقی و دیدگاه لئو
و در بین مؤلفههای مدیریت منابع انسانی ،مؤلفههای سامانه
اطالعات و انگیزه گروه محوری بیشترین ارزش را دارند [.]23
صبرکن و همکاران به بررسی فرایند آموزش نظیر نیازسنجی،
ارزشیابی و اثربخشی آموزش کارکنان در سطح سازمان و
ضرورت لزوم اجرای آن و نواقص و معایبش پرداختهاند[.]24
فتحی و همکاران به بررسی کیفیت مربیگری آموزش انسانی با
به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد پرداخته است .ایشان
سپس تعداد مقولههای کلی ،فرعی و خرده مقوله را در قالب
پارادایمی را برشمرده و عوامل زمینهای ،شرایط مداخلهگر،
راهبرهای تعاملی و عومامل پس آیندی را مورد ارزشیابی قرار
میدهد[ .]25حسن بیگی و همکاران به بررسی عوامل مؤثری
که در مدیریت ،تربیت و آموزش منابع انسانی نیروهای مسلح
در مقابله با تهدیدهای ناهمگون و روشن سازی این عوامل با
رویکرد اسالمی و دینی پرداخته است .ایشان در انتها به این
نتیجه رسیدهاند که میتوان با ارتقاء سطح دانش ،مهارت،
توسعه و آموزش و ایجاد ابتکار در افرادبه راهکارهای مناسبی
در مقابله با تهدیدها دست یافت[ .]26نوروزی به بررسی
مفاهیم و رویکردهای مختلف توانمندسازی کارکنان پرداخته و
سپس به تبیین دالیل توانمندسازی و برنامههای آن و روشها و
مدلهای رسیدن به آن و هزینهها و راهکارها میپردازد[.]27
همتی و همکاران به بررسی آموزش منابع انسانی دانشگاهها به
منظور دست یابی و رسیدن به این مزیت پرداخته اند .ایشان

 .3اهداف تحقیق
الف .هدف کلی
هدف اصلی تحقیق آگاهی یافتن از میزان تأثیر آموزش منابع
انسانی در طول پروژه بر توانمند سازی آنها می باشد.

ب .اهداف فرعی
 -1تأثیر آموزش منابع انسانی پروژه در جهت بهبود عملکرد
آنها
 -2تأثیر آموزش منابع انسانی پروژه به منظور تقویت
مهارتهایشان در طول پروژه
 -3تأثیر آموزش منابع انسانی پروژه در ایجاد آمادگی الزم
جهت انجام وظایفشان در طول پروژه
 -4تأثیر آموزش منابع انسانی پروژه در ایجاد مشارکت میان
افراد تیم پروژه
 -5تأثیر آموزش منابع انسانی پروژه به منظور رضایت اعضای
تیم پروژه از وظایفشان
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 -3اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سطوح
تحصیلی مختلف متفاوت است.

 -6تعیین اثربخشی آموزش منابع انسانی پروژه با توجه به
معیارهای جنسیت ،رده سنی ،سطوح تحصیالت ،سابقهی
فعالیتشان و ردهی سازمانی آنها

 -4اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سطوح مختلف
سازمانی متفاوت است.

سؤاالت اساسی تحقیق

 -5اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سوابق خدمتی
مختلف سازمانی متفاوت است.

 -1آموزش منابع انسانی پروژه به چه میزان موجب ایجاد
آمادگی الزم به منظور انجام وظایف تیم پروژه و افزایش
تواناییهای اعضای تیم پروژه در زمینههای بهبود عملکرد،
مهارت ،مشارکت و رضایتمندی آنها در انجام وظایفشان خواهد
شد؟

روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری
روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی-پیمایشی
میباشد .جامعهی آماری شامل بخشی از نیروی انسانی
شهرداری تهران که زیرمجموعهای از واحد معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری میباشند و در سال  1394در جهاد
دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی و در دورههای آموزشی
کوتاه مدت کاربرد اینترنت در فناوری و مدیریت فرهنگ
سازمانی و روش تحقیق در مطالعات شهری شرکت داشتهاند و
تعداد کل آنها شامل  60نفر میباشد و با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان به تعداد  52نفر انتخاب شد ،سپس با توجه
به نسبت تعداد منابع انسانی در حال آموزش نمونهگیری از
طریق شیوهی طبقه بندی انجام شده است.

 -2آیا میزان اثربخشی آموزش منابع انسانی در طول پروژه با
توجه به جنسیت ،رده سنی ،میزان تحصیالت ،سابقهی خدمت
و ردهی سازمانی آنها متفاوت است؟

فرضیههای تحقیق
فرضیههای کلی
 -1اجرای دورههای آموزشی بر بهبود عملکرد اعضای تیم پروژه
تأثیر گذار است.
 -2آموزش سبب تقویت مهارت افراد تیم پروژه میشود.

ابزار پژوهش

 -3آموزش موجب ایجاد آمادگی الزم جهت انجام وظایف
اعضای تیم پروژه خواهد شد.

ابزار تحقیق حاضر ،پرسشنامهی محقق ساخته می-
باشد که با توجه به اهداف ،فرضیهها ،مبانی نظری و مطالعاتی
که انجام شده و هچنین بر اساس مقیاس طیف لیکرت  5درجه
تهیه و تنظیم شده است .پرسشنامه همچنین از نظر روایی
محتوایی به تأیید متخصصان قرار گرفته است و پایایی کلی آن
بوسیلهی فرمول آلفای کرونباخ  85درصد محاسبه شده است و
پایایی متغیرهای مورد بررسی نیز توسط فرمول آلفای کرنباخ
محاسبه شده است که مقدار آنها شامل بهبود عملکرد ، 0.75
تقویت مهارت  ، 0.67آمادگی الزم جهت انجام وظایف ، 0.60
مشارکت میان اعضای تیم پروژه  0.75و رضایت اعضای تیم
پروژه  0.69میباشد.

 -4آموزش سبب ایجاد مشارکت در اعضای تیم پروژه میشود.
 -5آموزش باعث رضایت اعضای تیم پروژه از مسئولیتشان
خواهد شد.

فرضیههای جزیی
 -1اثربخشی آموزش بین اعضای زن و مرد تیم پروژه متفاوت
است.

جهت تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش عالوه بر استفاده از
آمار توصیفی در زمینههای مربوط به محاسبهی میانگین،
واریانس ،رسم نمودار و تعیین نمودن جدول توزیع فراوانی،
همچنین برای بهرهگیری از آمار استنباطی از آزمونهای ”“t

 -2اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه در ردههای سنی
مختلف متفاوت است.
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تک نمونهای ،مستقل ، ANOVA ،آزمون  Fاستفاده شده
است .کلیه محاسبات توسط نرم افزار IBM Statistics 22
 SPSSانجام شده است.

فرضیه  .2آموزش سبب تقویت مهارت افراد تیم پروژه میشود.
جدول شماره ( :)2تحلیل داده های مربوط به فرضیه دوم

تحلیل دادهها
آزمون فرضیهها

میانگین
بدست
آمده

میانگین
مقیاس

مقدار t
بدست
آمده

درجه
آزادی

سطح
احتمال

مقدار t
بحرانی

3.74

3

7.43

51

0.05

1.96

فرضیه اول .اجرای دورههای آموزشی بر بهبود عملکرد اعضای
تیم پروژه تأثیر گذار است.

جدول شماره ( :)1تحلیل داده های مربوط به فرضیه اول
میانگین
بدست
آمده

میانگین
مقیاس

مقدار t
بدست
آمده

درجه
آزادی

سطح
احتمال

مقدار t
بحرانی

3.62

3

6.23

51

0.05

1.96

نمودار شماره ( :)2نمایش میانگین مشاهده شده در مقایسه با
میانگین مقیاس

همانطوریکه دادههای جدول و نمودار شماره ( )2نشان میدهد
بین میانگین بدست آمده و میانگین مقیاس تفاوت مشاهده
میگردد ،این تفاوت را آزمون  tتک نمونه معنادار نشان داده
است زیرا  tبدست آمده برابر با  7.43از مقدار  tبحرانی در
سطح  0.05برابر  1.96بزرگتر میباشد در نتیجه با  95درصد
اطمینان میتوانیم قضاوت نمائیم که آموزش در تقویت مهارت
افراد تیم پروژه مؤثر بوده است.
فرضیه .3آموزش موجب ایجاد آمادگی الزم جهت انجام
وظایف اعضای تیم پروژه خواهد شد.
جدول شماره ( :)3تحلیل داده های مربوط به فرضیه سوم

نمودار شماره ( :)1نمایش میانگین مشاهده شده در مقایسه با

میانگین
بدست
آمده

میانگین مقیاس

همانطوریکه دادههای جدول و نمودار شماره ( )1نشان میدهد
بین میانگین بدست آمده و میانگین مقیاس تفاوت مشاهده
میگردد ،این تفاوت را آزمون  tتک نمونه معنادار نشان داده
است زیرا  tبدست آمده برابر با  6.23از مقدار  tبحرانی در
سطح  0.05برابر  1.96بزرگتر میباشد در نتیجه با  95درصد
اطمینان میتوانیم قضاوت نمائیم که اجرای دورههای آموزشی
بر بهبود عملکرد اعضای تیم پروژه مؤثر بوده است.

3.60
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میانگین
مقیاس

مقدار t
بدست
آمده

3

6.36

درجه
آزادی

51

سطح
احتمال

0.05

مقدار t
بحرانی

1.96
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نمودار شماره ( :)4نمایش میانگین مشاهده شده در مقایسه با
میانگین مقیاس

نمودار شماره ( :)3نمایش میانگین مشاهده شده در مقایسه با
میانگین مقیاس

همانطوریکه دادههای جدول و نمودار شماره ( )4نشان میدهد
بین میانگین بدست آمده و میانگین مقیاس تفاوت مشاهده
میگردد ،این تفاوت را آزمون  tتک نمونه معنادار نشان داده
است زیرا  tبدست آمده برابر با  5.93از مقدار  tبحرانی در
سطح  0.05برابر  1.96بزرگتر میباشد در نتیجه با  95درصد
اطمینان میتوانیم قضاوت نمائیم که آموزش در ایجاد مشارکت
میان اعضای تیم پروژه مؤثر بوده است.

همانطوریکه دادههای جدول و نمودار شماره ( )3نشان میدهد
بین میانگین بدست آمده و میانگین مقیاس تفاوت مشاهده
میگردد ،این تفاوت را آزمون  tتک نمونه معنادار نشان داده
است زیرا  tبدست آمده برابر با  6.36از مقدار  tبحرانی در سطح
 0.05برابر  1.96بزرگتر میباشد در نتیجه با  95درصد
اطمینان میتوانیم قضاوت نمائیم که آموزش در ایجاد آمادگی
الزم جهت انجام وظایف اعضای تیم مؤثر بوده است.

فرضیه  .5آموزش باعث رضایت اعضای تیم پروژه از
مسئولیتشان خواهد شد.
جدول شماره ( :)5تحلیل داده های مربوط به فرضیه پنجم

فرضیه  .4آموزش سبب ایجاد مشارکت در اعضای تیم پروژه
میشود.

میانگین
بدست
آمده

جدول شماره ( :)4تحلیل داده های مربوط به فرضیه 4
میانگین
بدست
آمده

میانگین
مقیاس

مقدار t
بدست
آمده

درجه
آزادی

سطح
احتمال

مقدار t
بحرانی

3.62

3

5.93

51

0.05

1.96

3.74

میانگین
مقیاس

مقدار t
بدست
آمده

3

8.38

درجه
آزادی

51

سطح
احتمال

0.05

مقدار t
بحرانی

1.96

نمودار شماره ( :)5نمایش میانگین مشاهده شده در مقایسه با
میانگین مقیاس

همانطوریکه دادههای جدول و نمودار شماره ( )5نشان میدهد
بین میانگین بدست آمده و میانگین مقیاس تفاوت مشاهده
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میگردد ،این تفاوت را آزمون  tتک نمونه معنادار نشان داده
است زیرا  tبدست آمده برابر با  8.38از مقدار  tبحرانی در
سطح  0.05برابر  1.96بزرگتر میباشد در نتیجه با  95درصد
اطمینان میتوانیم قضاوت نمائیم که آموزش در رضایت اعضای
تیم پروژه از مسئولیتشان مؤثر بوده است.

جدول شماره ( :)7توزیع میانگین های اثر بخشی مشاهده شده
به تفکیک رده سنی
سن

30-20

40-31

50-41

میانگین
اثربخشی

3.39

3.78

3.63

فرضیه  .6اثربخشی آموزش بین اعضای زن و مرد تیم پروژه
متفاوت است.
جدول شماره ( :)6تحلیل داده های مربوط به فرضیه ششم با
استفاده از آزمون  tبرای دو گروه مستقل
میانگین
بدست
آمده

میانگین
مقیاس

مقدار t
بدست
آمده

سطح
احتمال

مقدار t
بحرانی

زن

3.48

1.914

0.05

1.96

مرد

3.77

نمودار شماره ( :)7نمایش اثر بخشی مشاهده شده به تفکیک
سن

با توجه به جدول و نمودار شماره ( )7مالحظه میشود که میان
میانگین بدست آمده در سه گروه با سنهای مختلف چندان
تفاوتی مشاهده نمیگردد ،این تفاوت را آزمون  Fنیز معنادار
نشان نداده است چرا که  Fبدست آمده برابر با  2.51از مقدار
 Fبحرانی با درجه آزادی  2و  49در سطح  0.05برابر 3.27
کوچکتر میباشد بنابراین ،تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی-
باشد .بنابراین میتوانیم قضاوت کنیم که اثربخشی آموزش در
بین اعضای تیم پروژه در ردههای سنی مختلف حدوداً یکسان
بوده است و جدول مربوط به محاسبات تحلیل واریانس فرضیه
فوق در زیر ارائه می گردد.

نمودار شماره ( :)6نمایش میانگینهای مشاهده شده نسبت به
یکدیگر

با توجه به جدول و نمودار شماره ( )6مالحظه میشود میانگین
اثربخشی آموزش در اعضای زن تیم پروژه  3.48و در اعضای
مرد تیم پروژه  3.77بدست آمده است .اختالف میانگین
مشاهده شده  0.28است .این تفاوت در آزمون  tمستقل معنادار
نمیباشد زیرا آماره  tبرابر با  1.914بدست آمده است که از
مقدار بحرانی  1.96کوچکتر است بنابراین در سطح اطمینان
 95درصد اختالف اثربخشی آموزش میان اعضای زن و مرد تیم
پروژه معنادار نمی باشد.
فرضیه  .7اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه در رده-
های سنی مختلف متفاوت است.
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یکسان بوده است و جدول مربوط به محاسبات تحلیل واریانس
فرضیه فوق در زیر ارائه می گردد.

جدول شماره ( :)8تحلیل داده های حاصل از اثربخشی
آموزش در بین اعضای تیم پروژه در ردههای سنی مختلف
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

بین
گروهها

2

1.22

0.61

درون
گروهها

49

11.91

0.24

کل

51

13.13

-

F
بدست
آمده
2.51

F
بحرانی

جدول شماره ( :)10تحلیل داده های حاصل از اثربخشی آموزش
در بین اعضای تیم پروژه با سطوح تحصیلی مختلف

3.27

فرضیه  .8اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سطوح
تحصیلی مختلف متفاوت است.
جدول شماره ( :)9توزیع میانگین های اثر بخشی مشاهده شده

منابع
تغییرات

درجه
آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

بین
گروهها

2

0.41

0.21

F
بدست
آمده
0.8

درون
گروهها

49

12.72

0.26

کل

51

13.13

-

F
بحرانی

3.27

فرضیه  .9اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سطوح

به تفکیک سطوح تحصیلی

مختلف سازمانی متفاوت است.

سطوح تحصیلی

دیپلم و
پایینتر

فوق دیپلم

لیسانس و
باالتر

میانگین
اثربخشی

3.73

3.81

3.60

جدول شماره ( :)11توزیع میانگین های اثر بخشی مشاهده
شده به تفکیک سطوح سازمانی
سطوح
سازمانی

مدیر و باالتر

کارشناسی

خدماتی

میانگین
اثربخشی

3.56

3.66

3.91

نمودار شماره ( :)8نمایش میانگین اثر بخشی مشاهده شده به
تفکیک سطوح تحصیلی

با توجه به جدول و نمودار شماره ( )8مالحظه میشود که میان
میانگین بدست آمده در سه گروه با سطوح تحصیالت مختلف
چندان تفاوتی مشاهده نمیگردد ،این تفاوت را آزمون  Fنیز
معنادار نشان نداده است چرا که  Fبدست آمده برابر با  0.8از
مقدار  Fبحرانی با درجه آزادی  2و  49در سطح  0.05برابر
 3.27کوچکتر می باشد بنابراین ،تفاوت از لحاظ آماری معنادار
نمیباشد .بنابراین میتوانیم قضاوت کنیم که اثربخشی آموزش
در بین اعضای تیم پروژه در سطوح تحصیلی مختلف حدوداً

نمودار شماره ( :)9میانگین اثربخشی مشاهده شده به تفکیک
سطوح سازمانی

با توجه به جدول و نمودار شماره ( )9مالحظه میشود که میان
میانگین بدست آمده در سه گروه با سطوح سازمانی مختلف
چندان تفاوتی مشاهده نمیگردد ،این تفاوت را آزمون  Fنیز
معنادار نشان نداده است چرا که  Fبدست آمده برابر با  0.99از
مقدار  Fبحرانی با درجه آزادی  2و  49در سطح  0.05برابر
 3.27کوچکتر می باشد بنابراین ،تفاوت از لحاظ آماری معنادار
نمیباشد .بنابراین میتوانیم قضاوت کنیم که اثربخشی آموزش
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معنادار نمیباشد .بنابراین میتوانیم قضاوت کنیم که اثربخشی
آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سوابق خدمتی مختلف
حدوداً یکسان بوده است و جدول مربوط به محاسبات تحلیل
واریانس فرضیه فوق در زیر ارائه می گردد.

در بین اعضای تیم پروژه در سطوح سازمانی مختلف حدوداً
یکسان ب وده است و جدول مربوط به محاسبات تحلیل واریانس
فرضیه فوق در زیر ارائه می گردد.
جدول شماره ( :)12تحلیل داده های حاصل از اثربخشی
آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سطوح مختلف سازمانی
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

بین
گروهها

2

0.51

0.26

درون
گروهها

49

12.62

0.26

کل

51

13.13

-

F
بدست
آمده
0.99

F
بحرانی

جدول شماره ( :)14تحلیل داده های حاصل از اثربخشی
آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سوابق خدمتی مختلف

3.27

فرضیه  .10اثربخشی آموزش در بین اعضای تیم پروژه با سوابق
خدمتی مختلف متفاوت است.

منابع
تغییرات

درجه
آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

بین
گروهها

2

0.65

0.32

درون
گروهها

49

12.48

0.25

کل

51

13.13

-

F
بدست
آمده
1.27

F
بحرانی

3.27

جدول شماره ( :)13توزیع میانگین های اثر بخشی مشاهده

نتیجه گیری

شده به تفکیک سوابق خدمتی
سطوح تحصیلی

کمتر از 10
سال

20-10

30-21

میانگین
اثربخشی

3.54

3.74

3.83

هدف پژوهش حاضر بررسی "تأثیر توانمندسازی
منابع انسانی پروژه از طریق آموزش بر میزان موفقیت پروژه"
است .این هدف در قالب پنج مؤلفه بررسی شد که شامل
"بهبود عملکرد"" ،تقویت مهارت"" ،آمادگی الزم جهت انجام
وظایف"" ،مشارکت میان اعضای تیم پروژه" و "رضایت اعضای
تیم پروژه" میباشد و برای هر مؤلفه  3سوال طرح گردیده
است.
مقدار چولگی متغیرها شامل بهبود عملکرد  ، -0.457تقویت
مهارت  ، -0.174آمادگی جهت انجام وظایف ، -0.484
مشارکت اعضای تیم پروژه  0.037و رضایت اعضای تیم پروژه
 -0.156میباشد بنابراین مقدار چولگی متغیرها در بازهی
( )-2‚2است یعنی از لحاظ کمی متغیرها نرمال بوده و توزیع
آنها متقارن است.

نمودار ( :)10نمایش میانگین اثر بخشی مشاهده شده به
تفکیک سوابق خدمتی

مقدار کشیدگی متغیرها شامل بهبود عملکرد  ، 1.193تقویت
مهارت  ، -0.117آمادگی جهت انجام وظایف  ، 0.660مشارکت
اعضای تیم پروژه  -0.673و رضایت اعضای تیم پروژه -0.315
میباشد بنابراین مقدار کشیدگی متغیرها در بازهی ()-2‚2
است یعنی توزیع متغیرها دارای کشیدگی نرمال است.

با توجه به جدول و نمودار شماره ( )10مالحظه میشود که
میان میانگین بدست آمده در سه گروه با سطوح سازمانی
مختلف چندان تفاوتی مشاهده نمیگردد ،این تفاوت را آزمون
 Fنیز معنادار نشان نداده است چرا که  Fبدست آمده برابر با
 1.27از مقدار  Fبحرانی با درجه آزادی  2و  49در سطح 0.05
برابر  3.27کوچکتر می باشد بنابراین ،تفاوت از لحاظ آماری
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فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ،تابستان  ،1392تاریخ
دریافت  92/3/23تاریخ پذیرش .92/5/17

تجزیه و تحلیل دادهها در آزمون فرضیههای اول تا پنجم و
همچنین بهرهگیری از روشهای آماری استنباطی و توصیفی
نشان میدهد میانگینهای بدست آمده بزرگتر از میانگین
مقیاس بوده و نیز مقدار ( )tبدست آمده در سطح 5α = %
بزرگتر از  tبحرانی است ،بنابراین فرض تحقیق تأیید میشود
که بیانگر تأثیر مثبت آموزش بر موفقیت پروژه می باشد.

[ ]6نوروزی ،مجتبی ( ،)1384توانمند سازی کارکنان ،کنترولر،
پاییز و زمستان  ،1384شماره .19
[ ]7همتی ،امین ،مرادی ،هادی ،ترابی ،حمیدرضا (،)1391
شناسایی موانع برون سپاری آموزش منابع انسانی دانشگاه ها،
ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه،
شماره  ،149آبان ماه .1391

نتایج فرضیههای مربوط به متغیرهای "جنسیت"" ،رده سنی"،
"سطوح تحصیلی"" ،سطوح سازمانی" و "سابقه خدمت" نشان
میدهد اختالف اثربخشی آموزش میان اعضای زن و مرد تیم
پروژه در ردههای سنی مختلف و در سطوح تحصیلی و سازمانی
مختلف با سوابق خدمتی متفاوت حدوداً یکسان است.

[ ]8حمیدی زاده ،محمد رضا ( ،)1388شیوه ارتقا و توسعه
ارزش های منابع انسانی بر پایه توسعه مهارت های محوری،
فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ،سال سوم،
شماره  ،9زمستان  ،1388از صفحه  127تا  ،158دریافت
 88/8/28پذیرش .88/9/20

در نتیجه پیشنهاد میشود بوسیلهی آموزش منابع انسانی می-
توان موفقیت پروژه را به میزان زیادی افزایش داد.

منابع

[ ]9عباسی ،اشرف ( ،)1388فرآیند توسعه قابلیتهای منابع
انسانی با رویکرد استراتژیک از طریق اعمال تغییرات مطلوب در
نظام رهبری ،آموزش و فرهنگ سازمان ،فصل نامه مدیریت و
منابع انسانی در صنعت نفت ،سال سوم ،شماره  ،8پاییز ،1388
از صفحه  153تا  ،174دریافت  88/7/13پذیرش .88/7/29

[ ]1سعادت ،اسفندیار ( ،)1392مدیریت منابع انسانی ،تهران،
سمت.
[ ]2کروبی ،مهدی ،متانی ،مهرداد ( ،)1388توانمند سازی
منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت ،فراسوی
مدیریت ،سال سوم ،شماره  ،9تابستان  ،1388ص ص .7-30

[ ]10رشیدی ،محمد مهدی ،ابیلی ،خدایار ،احرامی ،مرضیه،
تیموری نسب ،آزاده ( ،)1388مطالعه شناخت وضعیت موجود
توسعه منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی (مطالعه
موردی :موسسه مطالعات بین المللی انرژی) ،فصل نامه مدیریت
و منابع انسانی در صنعت نفت ،سال سوم ،شماره  ،9زمستان
 ،1388از صفحه  7تا  ،34دریافت  88/8/23پذیرش .88/9/19

[ ]3صبرکش ،علیرضا ،مزینانی ،حبیب اهلل ،نورمحمدی،
هادی( ،)1392آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان در
سازمان ،مطالعات مدیریت بر آموزش انتطامی شماره چهارم
(پیاپی  ،)24سال ششم ،زمستان  ،92تاریخ وصول 92/10/28
تاریخ پذیرش .92/12/17

[ ]11آرمان ،مانی ،خسروی ،محبوبه ( ،)1392اعتبار سنجی
الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی ،فصلنامه
علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت ( بهبود و تحول) ،سال
بیست و سوم ،شماره  ،71پائیز  ،92صفحات  49تا  ،73تاریخ
دریافت  91/11/4تاریخ پذیرش .92/6/18

[ ]4فتحی واجارگاه ،کورش ،خراسانی ،اباصلت ،دانشمندی،
سمیه ،آرمان ،مانی( ،)1393بررسی و تبیین مدل مربی گری در
آموزش منابع انسانی بر اساس نظریة داده بنیاد ،مدیریت و
فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،3پاییز  ،1393صفحات
 ،398-375تاریخ دریافت  1392/12/8تاریخ پذیرش
.1393/6/11

[ ]12عابدی جعفری ،حسن ،سلمانی ،داود ،رادمند ،محبوبه
( ،) 1389بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه:
رویکردی آینده پژوهی ،فصلنامه راهبرد ،سال نوزدهم ،شماره
 ،56پاییز ،1389صص  ،345 – 364تاریخ ارسال 89/3/10
تاریخ پذیرش .89/5/20

[ ]5حسن بیگی ،ابراهیم ،محمد حسین ،حمید ،روش خوش،
مسعود ( ،)1392تعیین عوامل مؤثر در مدیریت منابع انسانی
نیروهای مسلح (با تاکید بر تربیت و آموزش منابع انسانی)،
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[ ]21محمودی ،حامد ( ،)1388عوامل مؤثر در توانمندسازی
منابع انسانی ،تعاون ،سال بیستم ،شماره  204و  ،205تیر و
مرداد .1388

[ ]13نادری ،ناهید ،جمشیدیان ،عبدالرسول ،سلیمی،
قربانعلی( ،)1387توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش های
ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پاالیش نفت اصفهان)،
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت» ،سال هفتم،
شماره بیست و هفتم ،زمستان  ،86تاریخ دریافت 86/8/26
تاریخ پذیرش .87/1/17

[ ] 22میر سپاسی ،ناصر ،معمارزاده طهران ،غالمرضا ،شفیع
زاده ،رضا ( ،)1388مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون،
تعاون ،سال بیستم ،شماره  ،212اسفند .1388

[ ]14صیادی ،سعید ،محمدی ،محمد ( ،)1388رویکرد نظری
استراتژی منابع انسانی( ،پژوهشگر) فصلنامه مدیریت ،سال
ششم ،شماره  ،13بهار .1388

[23] Nijhuis, S.A., (2014), Project
management tuition or training, Can we assess
the added value of them?, Procedia-Social and
Behavioral Sciences 194 (2015) 146-154.

[ ]15خراسانی ،اباصلت ،حسن زاده بارانی کرد ،سودابه
( ،)1389آسیب شناسی اثر بخشی آموزشی در سازمان های
ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران ،اولین کنفرانس ملی
مدیران آموزش و پژوهش ،مشهد.

[24] Ramazani, Jalal, Jergeas, George, (2014),
Project managers and the journey from good to
great: The benefits of investment in project
management training and education,
International Journal of Project Management.

[ ]16سعید کیا ،علی ،آزاد منش ،عباس( ،)1389تعامل
مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی راهکاری جهت
توانمندسازی سرمایه انسانی ،اولین کنفرانس ملی مدیران
آموزش و پژوهش ،مشهد.

[25] Macmillan, Margaret , (2011), A “Coach
Approach” to staff Engagement, the Canadian
Journal of Library and Information Practice
and Research, Vol.6,no.2(2011).

[ ]17قاضی طباطبایی ،سید سعید ،جعفر پور ،امیر(،)1387
نقش آموزش مدیران ارشد در توانمندسازی ایشان؛ مروری بر
تجارب جهانی در بخش عمومی ،دومین کنفرانس توانمندسازی
منابع انسانی ،تهران ،بنیاد توانمندسازی منابع انسانی منابع
انسانی ایران.

[26]Akca, Yasar, Esen, Saban, Ozer, Gokhan ,
(), The Effects of Education on Enterprise
Resource Planning Implementation Success
and Perceived Organizational Performance,
Canadian Center of Science and Education,
International Business Research, Vol.6,
No.5,2013.

[ ]18جعفرپور ،امیر ،قاضی طباطبایی ،سید سعید (،)1387
نقش آموزش مدیران ارشد در توانمندسازی ایشان ،دومین
کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ،تهران ،بنیاد توانمندسازی
منابع انسانی ایران.
[ ]19بهادری ،یونس ،سلجوقی ،منوچهر( ،)1393ارزیابی تاثیر
مدیریت آموزشی بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی در شرکت
پایانههای نفتی جزیره خارک ،سومین همایش ملی سالیانه علوم
مدیریت نوین ،گرگان ،انجمن علمی و حرفه ای مدیران و
حسابداران گلستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول.
[ ]20بابایینژاد ،عباس ،ایزدی ،پیمان ،حیدری مقدم ،اعظم
( ،)1393توانمند سازی نیروی انسانی و کارکنان سازمانها،
سومین همایش علوم مدیریت نوین ،سیزدهم شهریور .1393

12

www.SID.ir

