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Abstract 
 
Background  and  Aim:The present article was based on the theory of the foundation of the education system while 
serving the human resources of the General Directorate of Highways and Road Transport of Yazd province. Due to the 
inadequacy of the models presented in the existing literature to explain the damage of the education system while serving 
human resources and to obtain data from the studied cases, the qualitative method of evaluation theory was used. 

Methods:The research population was all the employees of the General Directorate of Highways and Road Transport of 
Yazd province who participated in the training courses of 2018-2018. Participants were selected using the "theoretical 
sampling" method. The research tool was "in-depth semi-structured interview". Interviews were conducted up to 13 
employees of the General Department of Highways and Road Transport of Yazd province and theoretical saturation was 
achieved. The method of data analysis was done in the form of "coding" and "categorization" and the data were analyzed 
in three levels of open, central and selective coding. To determine the validity of the data, the method of "Three Sosazi" 
was used. In this regard, the review and adaptation of the opinions of some qualitative researchers, such as educational 
science professors, as well as participants in the research were used. Finally, 12 final categories were obtained under the 
six dimensions of the basic theory. 

Results:The findings showed that the central phenomenon of this research is the effectiveness of training (specialized, 
practical and targeted training). Also, the most important causal conditions included: professionalism of managers and 
professors, use of successful national and international models, effective needs assessment and evaluation, appropriate 
content and method of education, and decentralization and independence in decision-making. In addition, hardware fields, 
financial fields and software platform formed the most important field features. Intervening environmental conditions also 
included: planning-policy, economic, and technological environment. Strategies were also determined to motivate 
participation in education and participation. Finally, the consequences of individual and organizational development were 
identified. 

Conclusion:As a result, it can be acknowledged that the damage of the education of the General Administration of Roads 
and Road Transport is rooted in the effectiveness of education and many environmental and contextual factors are 
involved in it, and based on this, a comprehensive and all-round effort It is necessary to realize its desired consequences. 
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 چكيده
. بود مبنايي بر اساس نظريه زدياستان  يا و حمل و نقل جاده ياداره كل راهدار ينظام آموزش ضمن خدمت منابع انسان يشناسبيآس يمقاله حاضر در پ زمينه و هدف

 نهيمتناسب با زم ييهاهو به دست آوردن داد هاي نظام آموزش ضمن خدمت منابع انسانيآسيب نييتب يموجود برا اتيارائه شده در ادب يهامدل تيبه جهت عدم كفا

 استفاده شد. مبنايي هينظر يفيمورد مطالعه، از روش ك

شركت كرده بودند.  ١٣٩٨ - ١٣٩٦هاي هاي آموزشي سالكه در دورهاي استان يزد بودند جامعه پژوهش كليه كاركنان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده :روش

نفر از كاركنان اداره  ١٣ها تا تعداد بود. مصاحبه »مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته« ابزار پژوهش .انجام شد» گيري نظري نمونه«با استفاده از روش  كنندگان انتخاب مشاركت

ها در سه  انجام شد و داده »بنديمقوله« و»كدگذاري« ها به شكل انجام شد و اشباع نظري حاصل گرديد. روش تحليل داده زدياستان  ايو حمل و نقل جاده يكل راهدار

در اين راستا، از بررسي و تطبيق نظر برخي . استفاده گرديد» سه سوسازي«ها، ازروش سطح كدگذاري باز، محوري و انتخابي تحليل شدند. براي تعيين اعتبار داده

گانه نظريه مبنايي حاصل شدمقوله نهايي در ذيل ابعاد شش ١٢كنندگان در پژوهش استفاده شد. درنهايت،  پژوهشگران كيفي نظير اساتيد علوم تربيتي، همچنين مشاركت

-حرفهترين شرايط علّي شامل: است. همچنين مهم )هاي تخصصي، كاربردي و هدفمندآموزشاثربخشي آموزش (ها نشان داد پديده محوري اين پژوهش، يافته :ها يافته

آموزش، و تمركززدايي و استقالل در  مناسب و روش محتواي، نيازسنجي و ارزشيابي اثربخش، المللنيو ب يگيري از الگوهاي موفق ملبهره، اساتيد و مندي مديران

گر محيطي نيز شامل: اي را تشكيل دادند. شرايط مداخلههاي زمينهترين ويژگيمهمستر نرم افزاري هاي مالي و بافزاري و زمينههاي سختزمينهبود. به عالوه، گيري تصميم

و مشاركت تعيين شد. در نهايت، پيامدهاي توسعه فردي و سازماني  گذاري، اقتصادي، و فناوري بود. راهبردها نيز انگيزش شركت در آموزشسياست-ريزيمحيط برنامه

شناسايي گرديدند. 

اي، ريشه در اثربخشي آموزش دارد و عوامل متعدد محيطي و هاي آموزش اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهتوان اذعان داشت كه آسيبمي تيجهدر ن :يريگ جهينت

 اي در آن دخيل هستند، و بر اين اساس تالش جامع و همه جانبه جهت تحقق پيامدهاي مطلوب آن ضروري است.زمينه

 مبنايي.  نظريهشناسي، آموزش ضمن خدمت منابع انساني، آسيب :يديكل يها واژه
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 مقدمه
فزاينده محيطي و همچنين ايجاد مزيت رقابتي، بايد به نقش حياتي يادگيري و توسعه ها براي مواجهه با تغييرات وسيع و سازمان

توانمند در اختيار  هايي كه افرادسازمان ).١٣٩٨ تبار،حسين، استيري و سعيد آبادي، شريفيبراي بقا و رشد خود واقف باشند (

(عباسي و  نمايندها حركت گيري كرده و همگام با سرعت شبكهتوانند در بازارهاي جهاني به سرعت تصميمميداشته باشند، 

بايد به عنوان منابع انساني به عنوان عامل راهبردي سازمان تلقي شده و متوليان منابع انساني ميامروزه ). ١٣٩٧زاده، پشوتتي

هاي منابع انساني، ايجاد مزيت رقابتي و تحقق اهداف راهبردي شان از اجراي برنامهشريك راهبردي سازمان عمل نموده، هدف

 ها و. فرايندهاي منابع انساني بسيار با اهميت است؛ زيرا سازمان) ١٣٩٨، پورحسن و نيااندايش، عبدالهي، جعفري(سازمان باشد 

و عملكرد سازماني را فراهم آورند مدي مديريتي، كاهش فرسايش منابع و ارتقاي هويت مديران مشتاقند زمينه بهبود كارآ

 ياري شان فعلي مشاغل اجراي در را آموزش،كاركنان اگر چه ).١٣٩٨ ،پوركيانو  مشرف جوادي ،شائمي برزكي ،منصوري(

 نيز كمك اش آتي هايمسئوليت در فرد يتوسعه به و بوده موثر هاي شغلي برنامه تمام در آموزش مزاياي ليكن دهد مي

ها مشاغل و زندگي خود را بيشتر رسانند، آنكاركنان توانمند به سازمان و خودشان نفع مي ). ١٣٩٤صباغيان و اكبري، (كند  مي

شود ها و فرايندهاي محل كار تبديل ميستقيما به بهسازي مستمر در سيستمها مكنند و درگيري آنميداراي هدف حس 

ها و  هاي اصلي توسعه منابع انساني در حوزه سازمان امروز آموزش به عنوان يكي از مكانيزم ).١٣٩٧زاده،ميرسپاسي و حسين(

 ). ١٣٨٤پاكدل، ( نظران، مسئولين و مديران آموزشي قرار گرفته است  هاي اقتصادي مورد توجه بسياري از صاحب بنگاه

امروزه توجه به آموزش نيروي انساني بر هيچ كس پوشيده نيست و آموزش نيروي انساني به عنوان يك ابزار راهبردي بهترين 

 توجه قابل نكته اين اما ).١٣٨٤ (جزني،د ماين ميخدمت را به جامعه امروز در زمينه همراه كردن افراد با دانش و علوم و فناوري 

 كند كمك خويش اهداف به رسيدن راه سازمان در به تواندنمي آموزشي هايدوره اجراي و آموزش صرفا كه است

 برطرف را موجود نيازهاي آمده دستبه نتيجه تا شوند گذاشته بنا علمي هايروش و اصول به توجه با بايد هاآموزش

 هاي سرمايه هدر دادن باعث تا شوند مرتفع و شناسايي ها دور اين بر وارد هاي آسيب و ها ضعف بايد منظور بدين سازد،

 ).١٣٨٥نشوند (عباسيان،  سازمان

ها منابع مالي بسيار قابل توجيهي را صرف  واقعيت اين است كه براي توفيق در رقابت در دنياي اقتصادي امروز بسياري از سازمان

اند نقش آموزش را به عنوان يك عامل اساسي در سازمان ارتقاء  بخشند  كنند با اين وجود آنها نتوانسته آموزش و بهسازي مي

آموزش  لذا بايد توجه نمود كه صرف آموزش كاركنان و كوفتن بر طبل آموزش كافي نيست و چه بسا ).١٣٨٧عيدي، (

آموزش، امكان بررسي شناسي در يابي و آسيبكاركرد عارضه). ١٣٩٠د (حسيني، راه موفقيت سازمان شو غيرصحيح مانعي فرا

هاي بهبود و تعالي هاي ناشي از آن به طراحي و ارائه راهكند كه در نهايت خروجيابعاد نامحسوس در آموزش را فراهم مي

هاي بالقوه منابع انساني در  تشخيص استعدادها و شايستگي). ١٣٨٩كند (پيدايي و نوري،  سيستم آموزش كمك شاياني مي

ها كاري نيست كه از طريق پيروي از اصول سنتي مديريت ردن امكانات الزم براي پرورش و توانمندي آنها و فراهم آو سازمان

هاي  قبل از هر چيز مستلزم بررسي تحليلي و شناخت آسيباز اين رو جامه عمل پوشاندن به اين ضرورت  ،ممكن باشد

 ).١٣٨٧پور، (عباس منابع انساني است  آموزشهاي  استراتژيك در گام

ها در جهت حصول  ها و اثرات فعاليت توسعه سازمان يك برنامه عملي مبتني بر اطالعات دقيق پيرامون مشكالت جاري، فرصت

-تحليل آنها دارد. اين سيستم جمع آوري مداوم اطالعات و تجزيه وين احتياج مبرمي به يك سيستم جمعبه اهداف است. بنابرا
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شناسي نيازمند نگرشي سيستماتيك و منظم به كل يابي گويند. آسيب شناسي يا علت آوري و تجزيه وتحليل اطالعات را آسيب

  ).١٣٧٥زاده، كه بروز نموده و نياز به حل دارد (ممي اي استفرآيند است و هدف آن تشخيص ماهيت و نوع مساله

حالي كه مستخدمان قديمي نيز براي به  تقريبا تمام افراد جديدالستخدام قبل از شروع به كار به مقداري آموزش نياز دارند، در

 خدمت ضمن هايآموزش). ١٣٩٠حق گذراندن دوره هاي آموزشي هستند (فتحي واجارگاه، روز در آوردن اطالعاتشان مست

نادري، (شود مي سازمان ارائه كارآيي افزايش نتيجه در و پرسنل عملكرد بهبود براي كه دباشمي هاييآموزش دربرگيرنده

آموزش كاركنان عبارتست از انجام يك سلسله عمليات مرتب، منظم، پيوسته و با هدف يا اهداف  ).١٣٨٦و سليمي،  جمشيديان

گذاري و توجه روزافزون به مقوله آموزش در سازمان ها باز نوعي ترديد و رغم افزايش سرمايهعلي ).١٣٨٩(ابطحي،  مشخص

هاي آموزشي و نيز تمايل آنها براي افزايش  ربخشي برنامهها در خصوص اث گيران سازمان دودلي در ميان تصميم

هايي در داخل و خارج از كشور انجام شده كه در ذيل خورد. در اين خصوص پژوهش هاي آموزشي به چشم مي گذاري سرمايه

 شود.مي به آن ها اشاره

مندي كاركنان براي شركت در عدم عالقههاي بعد زمينه عبارتند از: نشان داد مهمترين آسيب )١٣٩٦( عليپورنتايج پژوهش 

هاي آموزشي، آگاهي نداشتن افراد از اهميت و تاثير آموزش در ارائه خدمات با كيفيت و عدم وجود مكانيسمي كه به  دوره

ها و ها و مهارتهاي آموزشي بر ارتقا شغلي افراد تاثير گذارد. در بعد برونداد، كاربردي نبودن دانشموجب آن گذراندن دوره

 )١٣٩٥( هاي پژوهش مصرييافته ها قلمداد شده است.هاي آموزشي در تغيير نگرش فراگيران مهمترين آسيبعدم توانايي دوره

هاي علمي، بهبود و تغيير نگرش در تدريس،  افزايي، زمينه مهارت نشان داد كه تمام عوامل مورد بررسي در پژوهش (زمينه دانش

زهاي شغلي، افزايش انگيزه، كيفيت تدريس، نحوه ارزشيابي و تحقق اهداف آموزشي) از ميانگين تناسب محتواي آموزشي با نيا

حسيني، شامي و خنيفر در پژوهش خود .باشددار مي ) بيشتر است و در اين مقادير معني٣درجه هاي مورد وصف در پرسشنامه (

مطلوب نيست. ضمنا ابعاد مدل بر اساس آزمون  OEMهاي ضمن خدمت بر اساس ابعاد مدل به اين نتيجه رسيدند كه آموزش

دادها از ساير ابعاد نامطلوب تر ارزيابي شد. همچنين مشخص شد فراگيراني كه  بندي شد كه طي آن بعد برونفريدمن رتبه

اند (حسيني، شامي و تر ارزيابي كردههاي ضمن خدمت را مطلوبمدرك تحصيلي ليسانس دارند نسبت به ساير افراد آموزش

هاي ضمن خدمت در عوامل ساختاري نسبت دوره شناسي نتايج پژوهش فرهادي و خراساني نشان داد كه آسيب). ١٣٩٥خنيفر،

نشان داد كه نظام  )١٣٩٠( نتايج پژوهش حسيني ).١٣٩٥باشد (فرهادي و خراساني،  تر مياي و محتوايي ضعيفبه عوامل زمينه

 خانزاده و عرفانيان باشد. ذبيحي،ي و ارزشيابي داراي آسيب ميحفاري شمال در مراحل نياز سنجآموزش ضمن خدمت شركت 

هاي  در پژوهش خود نشان دادند كه عدم انتخاب و به كارگيري روش آموزشي مناسب و ضعف مدرسان دوره )١٣٨٩(

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد  )١٣٨٩( سيدي باشد.  هاي نظام آموزش ضمن خدمت مي آموزشي از جمله مهمترين آسيب

گذاري، برنامه در اين سازمان تا حدودي از انسجام و هماهنگي برخوردار است. وضعيت نيازسنجي، هدف كه آموزش كاركنان

 زشيابي در اين سازمانريزي و اجرا با توجه به مباني نظري و تجربي تحقيق از وضعيت مطلوبي برخوردار است. ولي وضعيت ار

  مطلوب نيست.
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در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند  )٢٠١٧(  ١النديني، بريتز و ربول

هاي هاي توسعه، نيازمند بازانديشي استراژيكه تغييرات در مفاهيم توسعه و نوآوري روستايي به همراه تاكيد روي روش

مفهومي به نظريه عملياتي، نظريه يادگيري اجتماعي و هاي دهندگان روستايي مي باشد. طراحي بر پايه دانشآموزش براي توسعه

براي تمركز كه دريافتند  خود در پژوهش )٢٠١٦( ٢لهكالو، گاليتزك، فالشز و ك .باشدارتباطات چارچوب عملي وابسته مي

-مديريت كلها و فرايندهاي جديد صنعت، روش هاي استراتژيك جديد براي روي چالش دانش و مهارت مرتبط با تكنولوژي

هاي باشند. به دليل اتوماسيون دائمي و مستمر فرآيندهاي توليدي ساده، تعداد كارگاههاي توليدي مورد نياز مينگرانه در شركت

 ٣ارينا، ازلينا و ساركان .شودبا سطح باالي پيچيدگي افزايش خواهد يافت كه منجر به نياز به سطوح باالي آموزش كاركنان مي

هاي آموزش را براي عالئق كنندگان در آموزش عمدتا مناسب بودن پروژهشركت خود نشان دادند كه هشدر پژو )٢٠١٥(

گيرند.  ضمن اينكه مديران و ارائه دهندگان آموزش ارزش زيادي براي استفاده از دانش شخصي و حرفه ايشان در نظر مي

در پژوهش خود به  )٢٠١٤( ٤ايلماز و اسن .شودش حاصل ميهاي آموزهايي در پروژهها و شايستگيجديد قائل هستند و مهارت

-هاي حين خدمت با ساختار خوب امكاناي با آموزشاين نتيجه رسيدند كه رسيدن به اهداف برنامه هاي آموزش توسعه حرفه

ن، معلمان و اي مديران، معاوناپذير خواهد بود و آموزش درباره موضوعات مختلف در طول زمان متفاوت براي توسعه حرفه

 .شودمحقق مي "آموزش حين خدمت"كاركنان مدرسه توسط نهادهاي پيمانكار تحت عنوان 

 وزش ضمن خدمت كاركنان نقش دارند. هاي آمدهند عوامل زيادي در ايجاد آسيب نشان ميتحقيقات 

هاي  مالي، مدرسان و ويژگي ، تأمين و تخصيص منابع)١٣٩٥فرهادي و خراساني، ( ها، كيفيت آموزش)١٣٩٠حسيني،(نيازسنجي

و غيره از جمله  )٢٠١٤ايلماز و اسن، ، ساختار سازماني ()١٣٩٦پوري، (عليها ، محتواي دوره)١٣٨٩(ذبيحي و همكاران،  ها آن

اند. اين عوامل به لحاظ پژوهشي داراي اعتبار هستند؛ ولي چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد؛ اوالً  عوامل شناسايي شده

ها و جوامع هدف اين تحقيقات متفاوت بوده است؛  اند؛ ثانياً موقعيت هاي مختلفي بهره گرفته شناسي از روش هركدام از تحقيقات

توان  اند. بنابراين مي اينكه عوامل شناسايي شده بسيار پراكنده و وابسته به اقتضائات زماني، مكاني و موقعيتي بوده نكته ديگر

اند كه مبين شكاف اصلي در ادبيات موجود است. اين امر كاربردپذيري  استدالل نمود كه اعتبار اين عوامل مستقل از زمينه نبوده

شناسي سازد. لذا با توجه به اهميت آسيب ي متفاوت از زمينه مورد بررسي دچار مشكل ميها نتايج تحقيقات را در موقعيت

هاي مترتب بر آن، و از لحاظ كاربرد نتايج آن براي مسئوالن اداره كل راهداري و هاي سازماني، از بعد نظري و هزينهآموزش

آموزش در اداره كل راهداري و  -ي مبنايينظريه-اسب شناسي مناي استان يزد، تحقيق حاضر با كاربرد روشحمل و نقل جاده

اي استان يزد را به صورت جامع  و فرايندي در قالب يك مدل مورد بررسي قرار داده و نقاط ضعف و  حمل و نقل جاده

 ها،بندي و در نهايت به منظور رفع مشكالت و محدوديتهاي موجود واحد آموزش سازمان را شناسايي و اولويت كاستي

 .دي و قابل اجرا ارائه  نموده استراهكارها و پيشنهاداتي كاربر

1.Landini, Brites & Rebol 
2.Hecklau, Galeitzke, Flachs & Kohl 
3.Erina, Ozolina-Ozola & Gaile-Sarkane 
4.Yilmaz & Esen 
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  روش
نظام آموزش ضمن خدمت كاركنان  يشناس بيآسرويكرد پژوهش حاضر كيفي و روش آن نظريه مبنايي بود. به دليل اينكه 

اي استان يزد با هايي با كاكنان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده مصاحبهباشد،  يكي از موضوعات مهم و اثرگذار جامعه مي

ي آموزشي دوره ١٧٢، ١٣٩٨تا  ١٣٩٦هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان ترتيب داده شد. از سال هدف اكتشاف الگوي آسيب

نفر ساعت آموزش در اين  ٤٣٩٨٠هاي عمومي، شغلي (مشترك اداري)، شغلي تخصصي و بهبود مديريت، به ميزان شامل دوره

 اند. نفر از كاركنان در آن شركت كرده ٢٢٠سازمان برگزار گرديده كه به طور ميانگين ساليانه 

نظام  هايبيآسهاي سوال حول محور ابعاد، ويژگي ها و مؤلفه ١٠مندي با  ساخت براي جلوگيري از سوگيري ابزار نيمه 

ها و الزامات، افراد و  ها در قالب ويژگيها و نيز راهبردهاي بر آسيبآسيب ، عوامل مؤثر برآموزش ضمن خدمت كاركنان

ها، تغييرات ايجاد شده و موارد مشابه مطرح شد كه محتوا، راهبردها، گر غلبه بر آسيبهاي درگير، موانع و عوامل تسهيل گروه

). مبناي ١كند (جدول  را استخراج مي اركناننظام آموزش ضمن خدمت ك هاييبآساي و محيطي و نيز پيامدهاي  شرايط زمينه

گانه مدل سيستماتيك استراوس و كربين بوده است. روايي اين سؤاالت از طريق چند نفر از تدوين سؤاالت مصاحبه، ابعاد شش

است. مدت اساتيد علوم تربيتي دانشگاه يزد و اساتيد مديريت مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد مورد تأييد قرار گرفته 

دقيقه و به صورت حضوري بود كه موارد مطروحه به شكل صوتي ضبط و بعد از آن  ١٢٠تا  ٦٠ها بين  زمان انجام مصاحبه

هاي اي استان يزد بودند كه در دورهسازي شد. جامعه پژوهش كليه كاركنان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده پياده

 ده بودند. شركت كر ١٣٩٨ - ١٣٩٦هاي آموزشي سال

و در ) ٢٠١٧، ١و گال  گال، بورگنفر از كاركنان بودند كه برمبناي منطق تكرار ( ١٣كنندگان در تحقيق حاضر شامل مشاركت

از نظر پست سازماني و تخصص،  مند، با هدف انتخاب افرادي با حداكثر تنوع و گوناگوني جهت ساخت نظريه به شكل هدف

شود و تا آن جا ادامه پيدا نمود كه  از آن ياد مي )٢٠١٦، ٢(استراوس و كربين گيري نظري نمونهانتخاب شدند كه تحت عنوان 

ها در اين خصوص  تدريج مفاهيم و گزاره اطالعات گردآوري شده حاصل شود. در فرآيند گردآوري اطالعات به در ٣اشباع

هاي تخصصي، اثربخشي آموزش (آموزش«ا، به مقوله اصلي ه بندي و بررسي گزاره شدند تا اينكه از مصاحبه نهم جمع انباشته مي

  رهنمون شد؛ بعد از آن نيز سعي شد تا سواالت بعدي در حول و حوش آن تنظيم و ادامه يابند. در مصاحبه» كاربردي و هدفمند)

هاي مفهومي مدل،  حفرهها تا حدودي محرز شده بود؛ ولي جهت اطمينان از اين موضوع و پركردن  يازدهم اشباع نظري داده

ها از منظر ها تا مصاحبه سيزدهم هم تداوم يافت. براي حصول اطمينان از روايي پژوهش، يعني دقيق بودن يافته مصاحبه

 ، بررسي٥از راهبردهاي تطبيق توسط اعضا) ٢٠٠٠، ٤(كرسول و ميلر كنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهشپژوهشگر، مشاركت

1.Gall, Borg &Gall 
2.Strauss&Corbin 
3.Saturate 
4.Creswell & Miller 
3.Member Checking 
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كنندگان گزارش نهايي پذيري پژوهشگر استفاده شد كه در طي آنها برخي از مشاركت بودن و انعكاسو مشاركتي  ١همكار 

خود را در ارتباط با آنها ابراز داشتند؛ چند تن از  هاي به دست آمده را بازبيني كرده و نظرمرحلة نخست، فرآيند تحليل يا مقوله

كنندگان در تحليل و تفسير  نظر درباره آنها پرداختند؛ به طور همزمان از مشاركتها و اظهار اساتيد علوم تربيتي، به بررسي يافته

ها كمك گرفته شد و با توجه به پيشينه محقق در حوزه علوم تربيتي، سعي شد تا با تكيه بر پرسيدن سواالت باز و نيز  داده

استراوس و كربين به پيش رود تا در حدامكان از  مند كدگذاري با ذهن باز و با توجه به مسئله اصلي پژوهش در قالب مدل نظام

 ها احتراز شود. سوگيري

 
 ها يافته

عنوان واحد تحليل در سطوح متن كل  هاي تحليلي استراوس و كربين مفاهيم به ها با استفاده از تكنيك اي يافته در تحليل مرحله

رار گرفتند و با تفكيك متن مصاحبه به عناصر داراي پيام در داخل خطوط مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جمالت مورد توجه ق

بندي اين  مفهوم به دست آمد كه با طبقه ٨٩٠ها تالش شد تا كدهاي باز استخراج شوند. از طريق كدگذاري باز،  يا پاراگراف

مقوله در  ١٢بندي شدند و اين  همقوله اصلي طبق ١٢مقوله فرعي شكل گرفتند و در مرحله كدگذاري محوري حول  ٢٨مفاهيم 

 ).١بندي شدند (جدول شماره گانه مدل سيستماتيك استراوس و كربين دستهقالب ابعاد شش

1.Peer Examination 
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 . كدگذاري باز، محوري و انتخابي١جدول 

 
مقوالت  مفاهيم شواهد گفتاري

 فرعي
مقوالت 

 اصلي
ابعاد مدل 
 پارادايمي

 تقسيم شوند هاي تخصصيبراي آموزش به گروهبايد كاركنان 

و شغل   تيارائه شود. فعال يتخصص يهابه هر گروه  آموزش و

ها آموزش و شان باشدافراد در سازمان متناسب با تخصص

هاي يكسان براي و ارائه آموزش افراد باشد تيمتناسب با مسئول

ها فارغ از تخصص و نيازشان، با هدف اثربخشي و همه گروه

همچنين يكي ديگر از ». ها تناسب نداردكارآمدي دوره

كند كه:  ارتباط چنين اظهار مي  شوندگان در اينمصاحبه

هاي برگزارشده  بايستي كاربردي و مهارت پرور باشد، دوره«

هاي نظري كه صرفا هدف آن آموزش براي ارائه آموزش

 باشد نمي تواند آموزشي اثربخش وكارا باشد.آموزش مي

هاي متناسب با آموزش

 كاركنانتخصص 

هاي متناسب با آموزش

 مسئوليت كاركنان

 يهاآموزش

 يتخصص

اثربخشي 

 آموزش

مقوله 

 محوري

هاي هاي كاربردي، دورهدوره

 پرورمهارت

 يهاآموزش

 كاربردي

هاي فردي افزايش توانايي

كاركنان، پيشرفت كاركنان، 

دستيابي به اهداف و 

 هاي سازمانمأموريت

 يهاآموزش

 هدفمند

بايست به روز و مسلط بر موضوع و محتواي ها ميمدرسان دوره

آموزش باشند. مدرسان دوره خود مي بايست در دوره هاي 

روش تدريس و ديگر دوره هاي تخصصي شركت نموده و 

داراي گواهي هاي معتبر باشند. مديران مسلط برشغل گزينش و 

 منصوب شوند. 

نظر در امر مديران صاحب

ديران آموزش، گزينش م

 مسلط بر شغل

مندي حرفه

 مديران
حرفه مندي 

 و مديران

 اساتيد

موچبات 

 علّي

مندي تسلط مدرسان، حرفه

 مدرسان، تخصص مدرسان

مندي حرفه

 اساتيد

ها معرفي و الگوهاي موفق آموزشي و اجرايي در كالس

بخش خصوصي  استفاده شوند. الگوهاي موفق آموزش در

از تجارب بين المللي و ديگر شناسايي و استفاده شود. 

 كشورهاي توسعه يافته در امر آموزش بهره گرفته شود

الگوهاي اجرايي موفق داخلي، 

الگوهاي آموزشي موفق 

داخلي، الگوهاي موفق بخش 

 خصوصي

گيري از بهره

الگوهاي موفق 

 ملي

بهره گيري 

از الگوهاي 

و  يموفق مل

 يالملل نيب
-گيري از تجارب بينبهره

گيري از تجارب المللي، بهره

 يافتهكشورهاي توسعه

گيري از بهره

الگوهاي موفق 

 بين المللي

ها گيرد. نيازسنجينمينيازسنجي مطابق با شغل افراد صورت 

ها با نياز بايد مبتني بر عيب و نقصان صورت گيرد و آموزش

هاي سازمان و كاركنان تناسب داشته باشد. نيازسنجي بايد 

ها را با تغييرات هماهنگ سازد. باشد و بتواند آموزش مداوم

هاي تكميلي، ارزشيابي سطوح تمركز ارزشيابي بايد بر ارزشيابي

هاي با فاصله زماني مناسب باال، ارزشيابي عملكردي، ارزشيابي

از آموزش و ارزشيابي هاي مستمر و مدوام باشد كه در اين 

 زمينه خالء مشهود است.

با شغل  نيازسنجي مطابق

ها با كاركنان، تناسب آموزش

نيازهاي سازمان، تناسب 

ها با نيازهاي كاركنان، آموزش

 نيازسنجي مداوم

نيازسنجي 

نيازسنجي و  اثربخش

ارزشيابي 

 اثربخش
ارزشيابي هاي تكميلي، 

ارزشيابي سطح باال، ارزشيابي 

 عملكردي، ارزشيابي مستمر

ارزشيابي 

 اثربخش

محتوا و محتواي مناسب محتواي جديد و بروز، منطبق با استانداردهاي آموزش بايد در قالب هاي جديد و يافته
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جزوات به فراگيران انتقال داده شود. محتواي آموزشي با 

هاي  تعيين شده تناسب داشته باشد و از منابع بروز در هدف

آموزش كاركنان استفاده شود. آموزش مجازي به روش كنوني 

اثربخش نيست. آموزش از راه دور با  طراحي و ايجاد مجالت 

هاي هاي اينترنتي و سايتصصي و در اختيار بودن سامانهتخ

 معتبر و به روز امكان پذير است.

محتواي متناسب با اهداف، 

 محتواي استاندارد

روش  آموزش

مناسب 

هاي هاي نوين، روشروش آموزش

روش مناسب  متنوع

 آموزش

صورت متمركز برگزار نگردد. امكانات و  ها در تهران بهدوره

شرايط مناسب براي آموزش كاركنان ادارات شهرستان در نظر 

ريزي براي آموزش كاركنان گرفته شود و سازمان در برنامه

 خود، مستقل عمل كند.

تمركززدايي  تمركززدايي  تمركززدايي

و استقالل 

-در تصميم

 گيري

استقالل ادارات شهرستان، 

 تفويض اختيار 
استقالل در 

 گيريتصميم

شود تا براي ما انگيزه ايجاد شود ها سبب مياثربخشي آموزش

ها رضايت خاطر و احساس توانمندي تا با شركت در اين دوره

بدست آوريم.  در حال حاضر الگوهاي خشك وكالسيك در 

هاي عملي و شود و كالستدريس و اجراي دوره ها استفاده مي

 شود.هاي عملياتي كمتر اجرا ميآموزش

هاي مادي، شركت با مشوق

 رغبت 

انگيزه شركت 

 در آموزش

 انگيزش

 راهبردها

هاي پيگيري براي ارائه دوره

 منديعالقه مورد نياز

ها اهميت داده شود و از كنندگان در دورهبه نظرات شركت

فرآيندهاي آموزش استفاده شود. نظرات و پيشنهادات آنان در 

بايست فرآيندي تنظيم گردد كه افراد محدودي كه در دوره مي

كنند هاي متمركز در تهران و مراكز استان ها شركت مي

دانسته ها و معلومات خود را در اختيار ديگر كاركنان قرار 

 دهند.

مشاركت كاركنان در 

مندي از نيازسنجي، بهره

دادن  نظرات كاركنان، اهميت

 به نظرات كاركنان

 مشاركت

 مشاركت 

احساس تعلق نسبت به اهداف 

ها، احساس تعلق به آموزش

 هانتايج حاصل از آموزش

 احساس تعلق

امكانات سمعي و بصري و رايانه و اينترنت بايد در اختيار همه 

فراگيران قرار گيرد و يك سيستم متمركز براي پشتيباني و 

در نظر . آموزش در سازمان ايجاد گرددحفظ زيرساخت هاي 

گرفتن يك مركز آموزش تخصصي و داراي امكانات و محيط 

مناسب و استاندارد براي آموزش كاركنان امري ضروريست. 

مكان آموزش كاركنان بايد محيطي شاد و با نشاط بوده و 

 داراي امكانات رفاهي مناسب باشد.

امكانات و تجهيزات، 

 هاي آموزشيزيرساخت
 تجهيزات

هاي زمينه

-سخت

 افزاري

هاي ويژگي

 ايزمينه

در دسترس بودن اينترنت، 

استفاده از رايانه، امكانات 

 سمعي و بصري

 تكنولوژي

مكان مجهز، مكان استاندارد، 

 مكان شاد
 مكان آموزش

بودجه آموزش نبايد صرف امور ديگر شود. مي بايست 

به امر آموزش صورت هاي مالي توسط مديران سازمان حمايت

هاي آموزشي كاركنان بايد بروزرساني شود و گيرد. شناسنامه

كارمندان براي آموزش از لحاظ پست و موقعيت شغلي طبقه 

بندي گردند. ساعات خاصي از هفته در ساعات اداري كاركنان 

به آموزش اختصاص يافته و آموزش بخشي از كاركرد 

آموزش طبق برنامه  كاركنان محسوب گردد و حضور در مركز

حمايت مالي مديران، 

 تخصيص بودجه مناسب
 منابع مالي

هاي زمينه

مالي و بستر 

 افزارينرم

بروزرساني شناسنامه آموزشي 

بندي كاركنان كاركنان، طبقه

 از لحاظ موقعيت شغلي

سيستم 

اطالعات 

 كاركنان

حضور طبق بندي مناسب، زمان

 بنديزمان

بندي زمان

مناسب 
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 آموزشي ريزي شده صورت گيرد.زمانبندي و برنامه

كه سازمان وابسته به بودجه دولتي است، رونق يا از آنجايي

هاي آموزشي را ركود اقتصادي اختصاص بودجه و تأمين هزينه

گذاري سازمان جهت ايجاد  دهد. سياستتحت تأثير قرار مي

هاي ضمن خدمت و ايجاد  هاي مناسب آموزشزمينه

-هاي آموزشي ميراهبردهاي صحيح براي دستيابي به هدف

هاي آموزش ضمن خدمت بسيار مؤثر تواند در غلبه بر آسيب

كنيم كه فناوري و تحوالت آن باشد. ما در زماني زندگي مي

هاي سازماني بر تمام جامعه تأثيرگذار است و سازمان و آموزش

، بنابراين نبايد از پذيرندنيز به تبع آن از اين تحوالت تأثير مي

هاي صرفا منفي آن را در نظر ها ترسيد و جنبهاين فناوري

 گرفت.

رونق اقتصادي، ركود 

 محيط اقتصادي اقتصادي

 طيمح

 ياقتصاد

 

شرايط 

گر مداخله

 محيطي

اتخاذ راهبردهاي صحيح 

 دستيابي به هدف

گذاري جهت ايجاد سياست

هاي مناسب آموزش زمينه

 ضمن خدمت

-برنامهمحيط 

-سياست-ريزي

 گذاري

محيط 

ريزي برنامه

-سياست –

 گذاري

تحوالت فناوري، ورود 

 محيط فناوري هاي به روزتكنولوژي
محيط 

 فناوري

بايست با هدف پيشرفت و افزايش هاي آموزشي ميدوره

هاي توانايي فردي كاركنان در راستاي اهداف و مأموريت

هايي كه در فعاليت گيري تمامسازمان صورت گيرد، و جهت

شود، هاي ضمن خدمت از ابتدا تا انتها انجام ميزمينه آموزش

بايد در راستاي تحقق اين اهدافت تنظيم گردد. افزايش نيروي 

كار خالق و كارآمد و بهبود عملكرد سازمان از پيامدهاي 

هاي آموزش  ضمن ها و آسيبمورد انتظار غلبه بر چالش

 خدمت كاركنان مي باشد.

بهبود  ي،ارشد حرفه شيافزا

  يحس خودكارآمد
 توسعه فردي

توسعه فردي 

 و سازماني
 پيامدها

وري سازمان، بهبود بهره

 خدمات

 توسعه سازماني

 

 

هاي انجام شده چندين بار  سازي و پااليش نظريه، متن مصاحبه در طول فرايند كدگذاري انتخابي و فرايند تلفيق جهت يكپارچه

ها،  قرار گرفت و بعد از مشخص شدن مقوله مركزي (پديده اصلي) و استفاده از آن جهت نزديك كردن مقولهمورد بررسي 

هاي اصلي و فرعي بود مورد توجه قرار گرفت. بر همين اساس، روابط بين  هايي كه بيانگر روابط بين مقوله عبارات و ايده

هاي آشكار شده در قالب  ت كاركنان شكل گرفت. نهايتاً مقولههاي آموزش ضمن خدمهاي اصلي و مدل پاراديمي آسيب مقوله

مقوله)، مقوله اصلي: اثربخشي آموزش ٥گانه مدل پارادايمي، با روابطي كه بين آنها وجود دارد، بصورت موجبات علّي ( ٦ابعاد 

مقوله) و پيامد ٢اي (زمينه هايمقوله)، ويژگي١ه)، شرايط محيطي (مقول٢هاي تخصصي، كاربردي و هدفمند)، راهبرد ((آموزش

 ). ١مقوله)،  جاي گرفتند (شكل شماره  ١(
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 اي استان يزدضمن خدمت كاركنان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده يهاآموزش يشناس بيآس: مدل پارادايمي ١شكل شماره

 

 يريگ جهينتبحث و 
 يفيك يپژوهش يكردراستا، از رو يندر ا. هدف اصلي پژوهش حاضر بود »نظام آموزش ضمن خدمت كاركنان يشناس بيآس«

هاي كيفي،  و با تحليل داده بهره گرفتهكسب شناخت جهت شناسايي پديده  مبناييپژوهشگر از طرح نظامند نظريه يم، بهره برد

از  يحاك يمي. مدل پاراداته اسطي سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي به طراحي مدل پارادايمي پژوهش دست يافت

مندي حرفه قبيل از يعوامل يرتحت تاث )هاي تخصصي، كاربردي و هدفمنداثربخشي آموزش (آموزش ياصل يدهآن است كه پد

آموزش،  مناسب و روش محتواي، نيازسنجي و ارزشيابي اثربخش، الملل نيو ب يگيري از الگوهاي موفق ملبهره، اساتيد و مديران

. يدنمايممكن نم هاغلبه بر آسيبها  شده و بدون وجود و كاركرد درست آن يجاد، اگيريو تمركززدايي و استقالل در تصميم

گيري كنند. بهرههاي تخصصي در آموزش اثربخش ايفاي نقش مي) نشان داد كه مهارت٢٠٠٤راد (ات آراسته و محموديقتحقي

-گيري از تجارب سازمانهاي ضمن خدمت شود. بهرهتواند منجر به اثربخشي آموزشدانش مي از مديران و اساتيد مجرب و با

هاي ضمن هاي ضمن خدمت يكي از عوامل اثربخشي آموزشي اجراي آموزشهاي موفق در سطح ملي و بين المللي در نحوه

 و نيازها بين تطابق كه نوعي شود مي فراهم زماني اجتماعي نظام مختلف هايبخش نياز مورد انساني سرماية باشد.خدمت مي

هاي متناسب با نيازهاي كاركنان را ارائه  بنابراين خلق شرايطي كه بتواند آموزش ).١٣٩٣باشد (سليمي، داشته وجود ها آموز

سب محتوا و روش مناشوندگان بر مصاحبه هاي ضمن خدمت خواهد شد.نمايد، منجر به افزايش كارآمدي و اثربخشي آموزش

عدم  .يد دارندتأك هاو اثربخش كردن آموزش ها آسيبو مواجهه مؤثر بر  ياروييها در رو نقش مؤثر آن يلبه دل آموزش

ها و در نتيجه متناسب ها سبب محروميت از نظرات آنها و شهرستانها به استانگيري در زمينه آموزشواگذاري اختيار تصميم

 گردد. شهرستان ميها با نيازهاي آن نبودن آموزش
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هاي ضمن  وضعيت آموزشو ادراك آنان از  ياتبه تجرب يتشوندگان و با عنادگاه مصاحبهياز د هايي ياستراتژ يانم يندر ا

 ياننقش شا ها دارايجهت غلبه بر آسيبراهبردها  يناست. ا ،و مشارك انگيزش شركت در آموزشبدست آمد كه  خدمت

وده و اساساً مقدم بر رفتار هستند هاي رفتاري هستند كه مبين چرايي رفتار افراد ب ها، تمايالت و سائقها نياز انگيزههستند.  يتوجه

ها، يكي از راهبردهاي مواجهه با اثربخشي آموزش ضمن خدمت از به دليل جذابيت پايين آموزش .)٢٠٠٩، ١(ليزيو و ويلسون

-داند كه افراد در گروهمشاركت را فرايندي مي )١٣٨١( باشد. تصديقيها ميديدگاه كاركنان ايجاد انگيزه شركت در آموزش

هاي ذهني و روحي خود براي مسأله و يا هدف خود كنند، با به ميدان آوردن تواناييهاي تعامل، با ارتباط اثربخش تالش مي

تواند كاركنان سازمان، مي حل و يا راهبردهاي مناسب پيدا كنند. مشاركت همه ذينفعان آموزشهاي ضمن خدمت خصوصاراه

 تحقق اهداف آموزش را تسهيل، و در آنان ايجاد احساس تعلق نمايد. 

سياست  -ريزيي، محيط برنامهاقتصاد طيمح يلاز قب يطيمح يطاز نقش شرا يدراهبردها نبا ينا يساز يادهجهت استقرار و پ 

 افزاري،هاي مالي و بستر نرمافزاري و زمينههاي سختزمينهمانند  يا ينهزم هاي يژگينقش و ينو همچنگذاري و محيط فناوري 

هاي ضمن خدمت در آن مي توانند امكان تحقق پيدا كنند، يكي از مهمتري بسترهايي كه راهبردهاي بهبود آموزشغافل شد. 

تاندارد براي ارائه روز و مناسب است. همچنين برخورداري از يك مكان مناسب و اسبه برخورداري از تجهيزات و تكنولوژي

باشد. هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان ميها، يكي از بسترهاي ضروري براي به كارگيري راهبردهاي غلبه بر آسيبآموزش

توان تعيين نمود كه از طريق آن، منابع ميان برخوردار شوندگان خدمات  آموزشي و عرضه كنندگان هاي متعددي را ميراه

. امروزه بدون داشتن يك سيستم اطالعاتي به روز و )١٣٨٦(نادري، جمشيديان و سليمي،  يابد خدمات آموزشي اختصاص مي

ريزي هاي ضمن خدمت تدارك ديد. مفهوم زمان در برنامه هاي كارآمدي را براي آموزشها و برنامهتوان سياستمنسجم نمي

 ها را تحت تأثير قرار دهد. تواند كارآمدي آموزششود كه ميها يك عنصر اساسي تلقي ميآموزش

از طريق  .يمباشيامدهاي توسعه فردي و سازماني منتظر پ يدباها و غلبه بر آسيبها  ها و واكنش كنش ينبا وجود ا يتدر نها

و بهبود  يرشد حرفه ا شيبتواند در افزا ضمن خدمترود تا آموزش  يانتظار م ،راهبردهاي مواجهه با پديده اثربخشي آموزش

رود  يانتظار مهمچنين بر اساس ادراك مصاحبه شوندگان،  .كاركنان مؤثر باشد يتوسعه فرد تيو در نها يكارآمدحس خود

  .ابدي شيافزا يسازمان يوربهرهها، ها و مشاركت افراد در اين آموزشاز طريق راهبردهاي انگيزش شركت در آموزشتا 

 )،١٣٩٥()، فرهادي و خراساني١٣٩٥، حسيني و همكاران ( )١٣٩٥( مصري)، ١٣٩٦هاي عليپور (نتايج اين پژوهش با پژوهش 

 )،٢٠١٦( و همكارن هكالو )،٢٠١٧)،  النديني و همكاران (١٣٨٩سيدي ( )، ١٣٨٩)، ذبيحي و عرفانيان خانزاده(١٣٩٠حسيني (

 ) همسو بود.٢٠١٤)،  ايلماز و اسن (٢٠١٥ازكان و گوندوز ()، ٢٠١٥( و همكاران ارينا

هاي ضمن  ها مجري آموزشآنكه  يياز آنجا مربيان؛از نظرات  يمند  عدم بهره پژوهش عبارتند از:  هاي يتاز محدود يبرخ

سياست گذاران از نظرات  يمند  عدم بهره .يدنما يجادرا ا يگريوجود نظرات آنان مدل و استنباطات د يدشا هستند، خدمت

ت زياد در اين حوزه اطالعات فراواني را در اختيار دارند و كمك آنها هاي ضمن خدمت، اين افراد به دليل فعاليآموزش

 يبرا يكانون يبه صورت گروه ها يجمع يمصاحبه ها يبرگزار يبرا يطفراهم نبودن شراتر نمايد.  توانست الگو را كامل مي

 بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنهادات  پژوهش بود. ينا يها يتاز محدود يكي يزتر، نيقدق يهاداده يگردآور

1.Lizzio & Wilson 
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ها بهبود بخشيده شود. الگوهاي موفق ملي و هاي علمي، نيازسنجي و ارزشيابي آموزشگيري از شيوهكاربردي عبارتند از: با بهره

ها در دستور كار آموزش از مركززداييها مورد مطالعه قرار گيرد و از تجربيات آنان استفاده شود. تالمللي براي اجراي دورهبين

از ، اجرا گردد روش مناسب آموزشها با آموزش، گيري شودبهره محتواي مناسبها از گذاران قرار گيرد، در آموزشسياست

 مناسب بنديزمانريزي آموزشي ها و در برنامه، ها استفاده شودانگيزش شركت در آموزش هاي گوناگون براي ايجادشيوه

 رعايت گردد. 

 
 تعارض منافع/ حمايت مالي

 نتايج و باشدمي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد در دوم نويسنده نامه كارشناسي ارشدپايان از برگرفته مقاله اين

 .نيست تعارض در سازماني و ارگان هيچ منافع با حاضر پژوهش

 

 
 منابع

 ) مديريت منابع انساني. تهران: مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت. ١٣٨٩ابطحي، سيدمحمد. (

 ). مباني تحقيق كيفي: رويه ها و تكنيك هاي نظريه پايه. ترجمه: ابراهيم افشار، تهران: نشر ني. ٢٠١٦استراس و كوربين. (

). طراحي الگوي توسعه راهبردهاي منابع انساني مبتني بر ١٣٩٨.(پور، اكبر نيا، سعيد؛ حسناندايش، علي؛ عبدالهي، بيژن؛ جعفري

)، ١(١١هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع)، هاي منابع انساني. فصلنامه پژوهشمديريت ريسك

١٠٠-٧٥. 

تهران: انتشارات موسسه استراتژيك).  -). مديريت و راهبري آموزش در سازمانها (نگرش سيستمي١٣٨٤اهللا. (پاكدل، رحمت

 عالي آموزش و پژوهش و برنامه ريزي مديريت. 

 ها. تهران: انتشارات سيماي دانش. شناسي كاركنان در سازمان). آسيب١٣٨٩پيدايي، ميرمهرداد؛ نوري، فيروز. (

مديريت در آموزش و  ). مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش با تاكيد بر روابط انساني. فصلنامه١٣٨١تصديقي، محمدعلي. (

 . ١٢-١)،٣١(٨پرورش، 

 ). مديريت منابع انساني. تهران: نشر ني. ١٣٨٤جزني، نسرين. (

). وروش تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي. ترجمه: ٢٠١٧جويس،گال؛ مرديت دامين، گال؛ والتر، بورگ. (

 تهران: سمت.جمعي از نويسندگان زير نظر دكتر احمدرضا نصر اصفهاني.  

شناسي آموزش نيروي انساني شركت حفاري شمال. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ). آسيب١٣٩٠حسيني، سيدمحمد. (

 عالمه طباطبايي.

. مديريت  OEM). آسيب شناسي آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل ١٣٩٥حسيني، مرضيه؛ شامي، معصومه؛ خنيفر، حسين. (

 . ١٢٢١-١٢٠١)، ٤(١٣فرهنگ سازماني، 
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). آسيب شناسي نظام آموزش ضمن خدمت در ايران. اولين همايش ١٣٨٩ذبيحي، محمدرضا؛ عرفانيان، رضا؛ خانزاده، حسن. (

 ملي مديران آموزش و پژوهش، مشهد.

تان اي اسهاي فني و حرفهاي، نيروي انساني و كارآفريني: مطالعه موردي آموزش). آموزش فني و حرفه١٣٩٣سليمي، جمال. (

 . ٢٤-٧)، ٨( ٢كردستان. مهارت آموزي، 

). آسيب شناسي تربيت نيروي انساني در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي. پايان نامه كارشناسي ١٣٨٩سيدي، سليم. (

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي.

هاي مديريت منابع فصلنامه پژوهش). ١٣٩٨تبار، عسگر. (شريفي، سيدمهدي؛ سعيد آبادي، محمدرضا؛ استيري، مهرداد؛ حسين

 .٥٥-٢٩)، ٣٥(٨انساني، 

 ). آموزش جامع سازماني (با رويكرد آموزش بزرگساالن). تهران: انتشارات سمت.١٣٩٤صباغيان، زهرا؛ اكبري، سهيال. (

 ). مديريت منابع انساني پيشرفته (رويكردها، فرآيندها، كاركردها). تهران: انتشارات سمت. ١٣٨٧عباسپور، عباس. (

بيني عرضه و تقاضاي منابع انساني شعبه مركزي بانك قوامين  ). ارائه مدلي براي پيش١٣٩٧پشوتني زاده، هومن. ( عباسي، عباس؛

 مدت. هاي بلندمدت و كوتاه ي ماركوف براي دوره استان تهران با استفاده از مدل زنجيره

 ،٢٢-١)، ٤(٨. 

 . ٥٥-٥٢)، ١٧٠(١٧). اثربخشي دوره هاي آموزشي. نشريه تدبير،  ١٣٨٥عباسيان، عبدالحسين. (

. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه SIP). آسيب شناسي آموزش و بهبود منابع انساني با استفاده از مدل ١٣٩٦عليپور، سليم. (

 آزاد اسالمي.

هاي آموزشي اداره كل ميراث فرهنگي زنجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، ). ارزيابي اثربخشي دوره١٣٨٧عيدي، ناصر. (

 دانشگاه آزاد اسالمي. 

 ريزي آموزش ضمن خدمت. تهران: انتشارات سمت. ). برنامه١٣٩٠فتحي واجارگاه، كوروش. (

هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه اعضاي هيات علمي بر ). آسيب شناسي دوره١٣٩٥فرهادي، محمد؛ خراساني، علي. (

 . ٢٠٠-١٨٥)، ٢٩(٨ ،. فصلنامه علوم رفتاريC3اساس مدل 

هرستان فسا. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ). آسيب شناسي نظام آموزش ضمن خدمت معلمان ش١٣٩٥مصري، معصومه. (

 آزاد اسالمي، واحد مرودشت.

 ). دانش و بهبود و نوسازي سازمان. تهران: انتشارات روايت. ١٣٧٥زاده، جعفر. (ممي

ي ). اعتباريابي الگوي توانمندساز١٣٩٨منصوري، حسين؛ شائمي برزكي، علي؛ مشرف جوادي، محمد حسين؛ كيانپور، مسعود. (

 .١٣٦-١١٣)، ٢(١١هاي مديريت منابع انساني،  پژوهشسازماني مبتني بر فرايندهاي منابع انساني. 

). بررسي تأثير عوامل توانمندساز مديريت دانش بر رضايت مشتري با تأكيد بر نقش ١٣٩٧زاده، نايب. (ميرسپاسي، نيلوفر؛ حسين

-١٠٧)، ٣(٨قوامين تهران). مجله مطالعات منابع انساني،  توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي: دفاتر مركزي بانك

١٢٦ . 

). توانمندسازي كاركنان از طريق آموزش ضمن خدمت (شركت ١٣٨٦نادري، ناهيد؛ جمشيديان، عدالرسول؛ سليمي، قربانعلي. (

 . ١٤٢-١٢١)، ٢٧(٧پااليش نفت اصفهان). نشريه پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، 
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