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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی نظام جامع آموزش برای مشاغل اختصاصی سازماننظارتی انجام شد .ازنظر نوع
دادههاکيفی و روش پژوهش نيز سيستماتيک برخاسته از دادههای استراوس و کوربين بود .مشارکتکنندگان بالقوه پژوهش
را کليه کارشناسان ،نخبگان و اساتيد مجرب در مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی تشکيل میدادند .برای نمونهگيری از نوع
هدفمند نظری استفاده شد .جامعه مشارکتکنندگان به تعداد  33نفر است که با آنها مصاحبه نيمهساختاريافته انجام شده
است و افرادی انتخاب شدند که بيشترين اطالعات و داده را برای پاسخ به سؤاالت فراهم نمودند و مصاحبهها تا رسيدن به
نقطه اشباع و حداکثر اطالعات ادامه يافت .جهت تجزيه و تحليل اطالعات از روش کدگذاری باز ،محوری و گزينشی با
استفاده از نرمافزار مکسکيودا استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد :مدل مفهومی بهدستآمده دارای  673مفهوم،
 126مؤلفه و  18مقوله است و مقوالت آن شامل :مقوله محوری؛ تدوين نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی براساس
استانداردها و مدلهای تعالی آموزش ،شرايط علَی (پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش ،ضرورت توجه به توسعه همه-
جانبه ذینفعان ،اولويت دادن به اهداف کمی ،کافی نبودن کيفيت آموزش ،نياز به بازنگری در شناسنامهآموزشی موجود
مشاغل اختصاصی) ،شرايط زمينهای (فرهنگ سازمانی ،فرهنگ يادگيری و عوامل فراسازمانی؛ مسائل مالی فراگيران) ،شرايط
مداخلهگر (سياست گذاری توسعه منابع انسانی و توجه به قوانين و اسناد باالدستی) ،راهبردها (نظارت و ارزيابی مؤثر،
نيازسنجیدقيق ،رعايت استانداردهای آموزشی در محتوا ،توسعه شايستگی فراگيران و حرفهایگرايی) و پيامدها (طراحی
هوشمند فرآيند آموزش و ايجاد انگيزش در فراگيران) است.
کلیدواژهها :مدلسازی ،مدل مفهومی ،نظام جامع آموزش ،نظريه دادهبنياد.

 1مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده اول میباشد.
 2دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران.
 3استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران( .مسئول مکاتبات
)fbatmani@hotmail.com
 -4استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران.
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مقدمه
بحث مديريت و برنامهريزیآموزشی سازمانها و کارکنان ازجمله موضوعات مهمی است که در سالهای
اخير موضوع مطالعات بسياری از پژوهشگران و صاحبنظران ازجمله :دوناای ،ورونيکاام و کريستالتی
( ،)1ريچارد ،)2( 2دارويل ،)3( 3وندراستين ،ونتوايست و فريزن ،)4( 4پاشيکو و فرانزيس،)5( 5
کناسمولر و ويت )6( 6و لوچان )7( 7قرارگرفتهاست.
در گزارش کميسيون بينالمللی با عنوان يادگيری گنج درون ،آموزش برای قررن بيسرت و يکرم ،بيران
شده است که يادگيری حيات انسان را در چهار جنبه؛ يرادگيری بررای دانسرتن ،يرادگيری بررای انجرام
دادن ،يادگيری برای بودن و يادگيری برای باهم زيستن را شامل میشود ()8؛ بنابراين آموزش کارکنان
يکی از وظايف اصلی و حياتی در هر سازمانی است و باتوجهبه اينکه افراد در ابتدای ورود به سرازمان برا
تمام موارد و مسائل کاری در شغل خود ،آشنايی ندارند برگزاری دورههای آمروزش برا مربيران مجررب،
کاهش زمان يادگيری و افزايش بازده کارکنان را به همراه خواهد داشت (.)9
البته آموزشها بنا بر ضرورت بايد عالوه بر افراد تازهوارد شامل کارکنان باسرابقه و باتجربره نيرز شرود و
ازآنجاکه داشتن کارکنان ماهر از عوامل مؤثر در افزايش کارايی و کارآمدی سازمان محسروب مریشرود،
آموزش مستمر و مداوم برای کارکنان در طول زمان خدمت و در سمتهای خاص آنها میتواند کارايی
و اثربخشی بيشتری را به همراه داشته باشد .ايجاد تفکر صحيح نسبت به کار و سازمان از اهرداف اوليره
در هر دوره آموزش است و از شرکت کنندگان در پايان هر دوره آمروزش انتظرار مریرود کره تغييرر در
بينش و نگرش آن ها به وجود آمده باشد طوری که رفتار آنها موجب تغيير جهرت مطلروب سرازمان و
حمايت آنها از اهداف سازمان شود .افراد زيادی بهعنوان نيروی کرار در بخرشهرای مختلرف صرنعتی،
دولتی و بازرگانی برای انجام امور مربوط به کشور در کارهرای متنروع و گونراگونی اشرتغال دارنرد و در
جهت تحقق اهداف ،وظايف و مسئوليتهای مهمی را در سازمان انجام میدهنرد .ايرن افرراد کره براهم
ازنظر سوابق کار متفاوت هستند ،عالوهبر دانش و آگاهی ،به مهارتهای موردنيراز و نروع رفترار الزم در
انجام وظايف و مسئوليتهای شغلی خود بهشکل صحيح ،همچنين ارتقای سطح کمی و کيفی کار خود
به آموزش نياز دارند .امروزه بااينکه بيشتر افرادی که جذب محيط کار میشروند ،دورههرای تحصريلی و
دانشگاهی را گذراندهاند ،در برخی از مواقع مشاهده میشود که ايرن افرراد نمریتواننرد بره سرادهتررين
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وظايف شغلی خود بپردازند و آن را بهطور مؤثر ،مفيد و مطابق با استانداردهای تعريفشده ،انجام دهنرد
و اين مسئله اهداف جديدی را ايجاد میکند و درنتيجه برای گسترش سازمان و تحقق اهداف آن ،نيراز
به آموزش ضرورت دارد ( .)8باتوجه به اينکه سازمانها در هر اندازهای ،برای رسيدن به اهداف خود بره
کادر اداری با نيروهای اليق وکارآمد نياز دارند و البته افرادی که به استخدام سازمان در میآورنرد بايرد
عالوه بر معلومات اوليه برای آغاز خدمت ،از آموزش تخصصی و حرفه ای بيشتری بهرره منرد شروند ترا
دانش فنی و حمايتهای الزم برای انجام شايسته وظايف محرول وايفرای نقشری فعرالترر و مرؤثرتر در
تحقق اهداف سازمان را کسب کنند .در همين زمينه میتوان گفرت آمروزش کارکنران عرالوه برر حرل
مشکالت کليدی وکاهش شکايت و نارضايتی ،در تأمين نيروی انسانی مورد نيراز سرازمان مرؤثر اسرت و
داشتن مهارتهای ويژه و مفيد برای کارکنان ،توجه بيشتر مسؤوالن به اين کارکنران را بره همرراه دارد
که میتواند به ارتقای کارکنان ،امنيت شغلی آنها و تصدی پستهای باالتر و مشراغل مهرمترر بيانجامرد
( .)10بر همين اساس از آن جا که نيروی انسانی اصلیترين سرمايه در هر سازمان مریباشرد ،ضررورت
شناسايی و پرورش توان و استعدادهای نهفته آن در راستای تحقرق اهرداف سرازمان وجرود دارد کره از
طريق برنامه ريزی برای نيروی انسانی ميسر خواهد شد .اين برنامه ريزی بررای رفرع نيازهرای آتری در
سازمان با هدف توسعه و رشد توانايیهای بالقوه افراد و آموزش آنها برای قبرول مسرئوليتهرای بيشرتر
است (.)11
در همين راستا باتوجه به گستردگی وظايف و نيز تنوع و پيچيدگی در تعامل با جامعه ،سازمان نظرارتی
نيازمند نظام آموزشی اثربخش کارشناسان و مديران صف و ستاد است ،به گونرهای کره عرالوه برر در
صحيح اين پيچيدگی ،با رويکردی عقاليی و کارآمد نسربت بره تغييررات محيطری واکرنش نشران داده
وکارآيی ،مقبوليت و مشروعيت سرازمانی و سرپس مقبوليرت و مشرروعيت فراسرازمانی و حراکميتی را
تقويت نمايند .از اين رو آموزش نيروی انسانی به عنوان مهمترين عامل تقويت و توسعه سرمايه دانشری
در اين سازمان از اهميت بااليی برخوردار است .نکته قابل توجه در ارائه آموزشها اين است که در ارائره
آموزشهای سازمانی به نظامی جامع و مدون نياز داريم؛ زيرا آموزش کارآمد میتواند منجر به بهره وری
بيشتر ،بهبودکيفيت کاری ،افزايش انگيزش و تعهد ،روحيه عالی و کار گروهی ،خطرای کمترر و بره اوج
رساندن مزايای رقابتی بيشتر شود ( .)12همچنين اين نظام آموزشی پويا و پيوسته در حال تحول است
و مجموعه ای پيچيده است که هدفهای از پيش تعيين شده را با تعامل مداوم محقق میسازد (.)13
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از موضوعات سال های پايانی قرن بيستم ،پرداختن به برنامه ريزی آموزشی استراتژيک به معنای تعريرف
آينده بهتر و کوشش در بهوجود آمدن آن ،بود .برنامهريزی استراتژيک بهعنوان يک فرآيند پويا از طريق
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آينده نگری و دورنگری نسبت به واقعيات و موقعيتهای موجود ،امکان ارائره راهبردهرا و تاکتيرکهرای
مؤثر برای رسيدن به فردای بهتر سازمان و جامعه را بهوجود میآورد .در اين نوع برنامهريزی ابتدا آينده
مطلوب ،تعريف میشود .سپس با شناخت از وضعيت موجود ،نيازها مشخصشده و برای رفع آنها اقدام
فراکنشی 1انجام می شود .داشتن تفکر استراتژيک از ضروريات برنامهريزی استراتژيک بيانشده است که
به معنای ژرفنگری بخردانه در سطوح فرا کالن (جهان) ،کالن (جامعه) و خرد (نهاد يا سازمان) است و
درنهايت اعمال تفکر استراتژيک در هر يرک از سرطوح ،بره تفکرر و انديشره در جامعره خواهرد رسريد.
مشارکت همه افراد ذینفع ،مرتبط و عالقه مند ،مبنا و اساس بازانديشی ،بازسازی ساختارها و بازآفرينی
در نظام آموزشی است که در اين نوع برنامهريزی مشاهده میشود .بازانديشی از مقصدها و نترايج نظرام
آموزشی آغاز میشود و مبنای آن اطالعات حاصل از دورنگری و گرردآوری دادههرا اسرت .همچنرين در
بازسازی ساختار نظام آموزشی ،به برنامهريزی و ارائه الگو نياز است و براثر تعامرل و اجررای سره زمينره
دورنگری ،گردآوری دادهها و برنامهريزی ،بازآفرينی در نظام آموزشی ايجاد میشود (.)14
هال و فگن 2يک نظام را مجموعهای از اشياء دانسته که در کنار يکديگر قرار دارند و دارای روابط و
خصوصيات خود هستند .روابط بين يک نظام و محيط اطراف آن دارای اهميت خاصی است و نظام
برای حفظ بقای خود به تعامل با محيط اصلی و فرعی خود و ديگر بخشهای نظام برتر خود نياز دارد
( . )15اين فرآيندها باعث تغيير در نظام و محيط آن خواهد شد و بعد از چند دوره تعامل در يک نظام،
خود نظام و محيط اطراف آن در برخی جنبهها ،بازتاب يکديگر خواهند شد .ساختار برای يک نظام
بسيار مهم است ،اين ساختار در تعيين خرده نظامهای آن نقش بسيار مؤثری دارد .کورتس ،پرزورسکی
و اسپرگ )16( 3در مورد نقش ساختار نظام بيان کردهاند :مجموعهای منظم از عمليات بههمپيوسته که
از طريق عناصر در يک نظام انجام شود .فرآيند نظاممند :از عناصر اساسی برای يادگيری و کاربردی
کردن آن ،پيروی از يک فرآيند نظاممند آموزشی است .بر اساس بررسیهای انجامشده تمام روشها،
طراحی و اجرای آموزش در سه عنصر زير مشتر هستند (.)17
 -1نيازسنجی آموزشی در جهت مشخص کردن محتوای دورههای آموزشی يادگيرندگان
 -2طراحی و اجرای برنامه باهدف کسب اطمينان از يادگيری صحيح و کاربردی کردن مفاهيم
 -3ارزيابی بهمنظور مشخص کردن اثربخشی آموزش ،چگونگی و توسعه و تداوم آن
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جدول شماره  -1پیشینه پژوهش با موضوع الگوی آموزشی
پژوهشگر و سال

عنوان و يافته های پژوهش

کوپ ،کينکل ،اسکافر،
1
کيسلينگر و براون
2020

سنجش تأثير يادگيری در محلکار بر عملکرد سازمانی :نظريه تحول هويت حرفهای
چارچوب نظری مناسبی را برای دستيابی به بينش جديد در ابعاد مختلف يادگيری در
محل کار فراهم مینمايد و درصورتیکه تجزيهوتحليل يادگيری محل کار با رويکردهای
کالسيک مديريت عملکرد ،ترکيب شود ،تأثير آن در کل سازمان مشاهده خواهد شد
(.)18

قاسم زاده عليشاهی ،رزاقی
و معصومی کيا
2020

نقش يادگيری و جو آموزش سازمانی در عملکرد شغلی :عالوه بر رابطه مستقيم يادگيری
سازمانی و جو آموزش سازمانی در عملکرد شغلی ،ظرفيت يادگيری سازمانی اثر ميانجی
و غير مستقيم بر عملکرد شغلی دارد (.)19

وهابی ،ياوری ،حسن مرادی
و نجفی 2019

طراحی الگوی نظام جامع آموزش حين خدمت پليس حرفه ای بر اساس قانون
استخدامی :در تمامی سطوح مختلف ،فاصله ( بين وضعيت موجود و مطلوب) وجود دارد و
لزوم مداخالت با تأکيد بر اجرای آموزش ها بهصورت عملی و مهارت محور ضروری است
(.)20

کالنتری ،بهارستان و نادی
2019

تحليل دادهب نياد مؤلفه های رفتار مديريتی برای ارائه مدل نظام آموزش عالی ايران :ايجاد
يک جريان طبيعی و سالم از تئوری ،تحقيق و عمل در ارتباط با مفاهيم و مقولههای رفتار
مديريتی در بازانديشی ،بازسازی و بازآفرينی مجدد اين مؤلفه ها بهمديران برای افزايش
بازده فردی ،گروهی ،سازمانی و اجتماعی کمک می نمايد (.)21

سليمانی ،امين بيدختی،
نجفی و کرمی
2019

تدوين الگوی شکل گيری انتقال يادگيری به محيط کار در برنامههای توسعه منابع
انسانی :مقوالت کلی شامل شرايط علی ،مداخلهای ،زمينهای ،استراتژی و پيامدها در نظر
گرفته شدهاست (.)22

مائو و هو
2019

2

مطالعه شيوه ها و نوآوری در مدل آموزش های کاربردی کارکنان در مؤسسات خصوصی
آموزش عالی :اين مدل متمرکز بر برنامههای کاربردی ،معطوف به بازار و پيش بينی
توانايی ها در مؤسسات مذکور است و از طريق همکاری بين نهادها و نوآوری مداوم به طور
کامل از توابع مهم مدل استفاده می شود (.)23

کوری و دويدام
2019
کريس نيی
2019

3

4

دميرچی ،حسينی و

مدلی شش وجهی و يکپارچه از آموزش کارکنان :اين مدل ساختار ،ابتکارات و توسعه
کارکنان را در سازمان و يادگيری در دامنه مستقر در يک برش توسعه عمومی قرارمیدهد
(.)24
اثربخشی آموزش در محيط سيستم برنامه ريزی منابع سازمانی :انگيزه انتقال رابط بين
حمايت و سرپرست انتقال آموزش است و تأثير مثبت دارد (.)25
طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس يادگيریهای سازمانی:

1
.
2

Kopp, Kinkel, Schäfer, Kieslinger, Brown
. Mao & Hu
3
. Corey & David M
4
. Chris Niyi
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اوالديان
2019

6

توانمندسازی کارکنان با توجه به يادگيری سازمانی تحت تأثير عواملی مانند هدفگذاری،
ارزيابی عملکرد ،تفکر سيستمی ،عوامل مربوط آموزش ،محيط قادرساز ،عوامل ساختاری،
نهادينهسازی ،مديريت دانش و همسويی با تغييرات است و روابط يادگيری سازمانی و
توانمندسازی کارکنان ،ازجمله مؤلفهها ،شاخصها و پيامدهای توانمندسازی براساس
يادگيری سازمانی است که موجب افزايش بهرهوری و شايستهساالری اعالم شده است
(.)26

ارالپ ،ارهان و
موتلو تحسين
2018

1

بيگدلی ،داوودی ،کمالی و
انتصار فومنی
2018

پاليا و گريگور
2016

2

عموزاد ،قهرمانی ،خراسانی
و فراستخواه
2015

الگوی جامعی برای کاربرد فن آوری معلمان آينده نگر :باورهای سازنده گرايانه شرکت
کنندگان در آموزش و يادگيری ،نگرش آنها برای استفاده از فنآوری آموزشی پيش بينی
می شود و اعتقادات آن ها در مورد خود مرتبط به طور مثبت و غير منتظره ای بردانش و
نگرش های سازنده آنها را پيش بينی می کند (.)27
شناسايی ابعاد و مؤلفههای بهسازی منابع انسانی در آموزشوپرورش بهمنظور ارائه يک
مدل مفهومی :وضعيت موجود برنامههای بهسازی منابع انسانی در ابعاد بهسازی اخالقی،
اجتماعی ،فرهنگی و فردی از ميزان رضايت نسبی و ابعاد سازمانی ،حرفهای و آموزشی
پايينتر از حد متوسط اعالم شده است .مدل نهايی در چهار بخش فلسفه و اهداف،
مؤلفهها ،فرآيند اجرايی و برونداد طراحی شده است (.)28
ارزيابی اثربخشی کارگاههای آموزش جامع عمومی برای کارمندان دولت :آموزشها تأثير
معناداری بر دانش و نگرش شرکتکنندگان و بيشتر در جهت هدف سازمان ،بوده است
(.)29
بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمانهای ايرانی (مطالعه وضعيت موجود) :در
ارزيابی فرآيندهای آموزشی برترين فرآيندها :طراحی ،برنامهريزی ،مديريت اجرا و
نيازسنجی آموزشی و پايينترين آن ها :شاخصهای ارزيابی فرهنگ يادگيری و توسعه،
ارزشيابی و پايش آموزش ،نتايج و دستاوردهای سازمانی است (.)30

در پيشينه پژوهش مباحثی درباره ابعاد مختلف يادگيری در محلکار ،توانمندسازیکارکنان،
مؤلفههای بهسازی منابع انسانی ،تأثير معنادار آموزش کارکنان ،مطالعه وضعيت موجود آموزش،
سنجش يادگيری در محل کار ،مطرح شد .آنچه که به نظر پژوهشگر مغفول مانده است و میتوان آن را
مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح نمود اين است که هيچ يک از پژوهشها به ارائه مدلی جامع برای
نظام جامع آموزش کارکنان در سازمان نظارتی نپرداختهاند؛ بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به
سؤاالت ذيل است:
 -1چه مدل مفهومی را میتوان برای نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی برای سازمان نظارتی ارائه
نمود؟
 -2نتايج و پيامدهای مدل مفهومی در سازمان نظارتی چگونه خواهد بود؟
. Eralp, Erhan & Mutlu Tahsin
. Pallai & Gregor

1
2
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روش پژوهش
پژوهشهای کيفی ،دادههايی که واقعيتهای مورد مطالعه بهصورت کالمی ،تصويری يا امثال آن است
را مورد تحليل قرار میدهند .به عبارتی در اين روش ،پژوهشگران پديدههای مورد مطالعه را در شرايط
طبيعی آنها بررسی کرده و معنايی که افراد ذیربط به پديده نسبت میدهند را کشف میکنند .اين
پژوهش شامل :مجموعهای از شواهد تجربی و شيوههای گردآوری دادهها ازجمله دادههای مصاحبه
مانند تجربهها ی شخصی ،زندگينامه ،مشاهده مستقيم ،اسناد تاريخی ،متون تصويری که به لحظههای
زندگی افراد معنا داده ،میشود .بهطورکلی پژوهش کيفی فرايند جستجوی منظم باهدف پیبردن به
يک موقعيت نامعين اجتماعی يا انسانی است (.)31
اين پژوهش از نظر نوع داده ها ،کيفی و از شيوه سيستماتيک (منظم) که از شيوههای انجام پژوهش به
روش نظريه برخاسرته از دادههرای اسرتراوس و کروربين )32( 1و شرامل سره مرحلره کدگرذاری براز،2
کدگذاری محوری 3و کدگذاری گزينشی 4است .مشارکتکنندگان بالقوه پرژوهش را کليره کارشناسران،
نخبگان و اساتيد مجرب در مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی تشکيل میدادند .برای نمونهگيری از نوع
هدفمند نظری و مطلوب استفاده شد .تعداد مشارکتکنندگان  33نفر است که با آنها مصاحبه از نروع
نيمهساختاريافته که در گردآوری دادهها به دليل انعطافپذيری در تنظيم سؤالها بر اساس پاسرخهرای
آزمودنی ،انجام شده است و افرادی انتخاب شدند که بيشترين اطالعات و داده را برای پاسخ به سرؤاالت
فراهم نمودند و مصاحبهها تا رسيدن به نقطه اشباع و حداکثر اطالعات ادامه يافت .تجزيهوتحليل کيفی
در ايرن پرژوهش برره ايرن صررورت انجرام شررد کره ابترردا مفراهيم معنررايی حاصرل مصرراحبه عميرق بررا
مشارکتکنندگان ،تايپ ،ويرايش اماليی و سپس وارد نرمافزار مکسکيودا  2018 ،2گرديد و به ترتيرب
ذيل سه مرحله کدگذاری روی آنها پيادهسازی شد.
مرحله اول :کدگذاری باز
پژوهشگر از طريق جزءجزء کردن اطالعات به شکل طبقهها ی اطالعات پديده مورد مطالعه را بررسی
میکند .در اين مرحله دادههای گردآوری شده از مصاحبهها ،طبقههای اصلی و فرعی مشخص میشود.
کدگذاری اوليه اعمال برچسب مفهومی به واحدهای معنادار برآمده از مصاحبههای انجام گرفته ،است.
در اين پژوهش  673مفهوم اوليه حاصل شد.
مرحله دوم :کدگذاری محوری

1

. Strauss & Corbin
. Open coding
3
. Axial coding
4
. Selective coding
2
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پژوهشگر يک مقوله کدگذاری باز را انتخاب و سپس آن را بهعنوان مقوله يا پديده اصلی در مرکز
فرآيند مورد بررسی قرار داده و رابطه ساير مقولهها را با آن مشخص میکند .مقولههای جدا از هم در
چهارچوبی معنادار در کنار يکديگر قرار میگيرند و روابط ميان آنها ،بهويژه رابطه مقوله محوری با
ساير مقولهها ،مشخص میشود .از بين کدهای باز تعداد  126مؤلفه ايجاد گرديد.
مرحله سوم :کدگذاری گزينشی
پژوهشگر تکوين نظريه درباره ارتباط بين مقولههای بهدستآمده در الگوی کدگذاری محوری را مورد
بررسی قرار میدهد ( .)31در پژوهش حاضر تعداد  18مقوله تعيين شد.
در حقيقت انباشت دانش و شهود محقق ،تقليل همپوشانی در نرمافزار ،نظر اساتيد مجرب و ابزار آماری
جديد بر اساس مقياس کدها ،در فرآيند کدگذاری انتخابی به محقق کمک نموده است .در انتهای
مرحلهی کدگذاری انتخابی برا تروجره بره نترايج گامهای قبلی کدگذاری ،مقولهی اصلی انتخاب و به
شرکلی نظاممند برره سرراير مقولهها مرتبط شد .ارتباطات اعتبار بخشيده شده و مقولههايی که نياز به
تصفيه و توسعهی بريشتر داشتند ،بهبود يافتند .الزم به ذکر است که گامهای فروق در فراينردی رفرت
و بررگشتی انجام شدهاند .بنابراين گامهای کردگرذاری انتخرابی بره شرکل واضرحی از يکديگر مجزا
نيستند و از طريق يک فرايند تعاملی ،همراه با کدگرذاری براز و محروری انجام میشود .در اين مرحله
يکبار ديگر از تعدادی از افراد مجرب مشارکتکننده در اين پژوهش خواسته شد که در مورد فرايند
تدوين مدل و مدل نهايی نظرات خود را ارائه دهند که بيشتر آنها مدل بهدستآمده را تأييد و بعضی
از آنها نيز نظرات اصالحی داشتند که در فرايندی رفت و برگشتی ،اصالحات اعمال و درنهايت مدل
مفهومی تأييد شد.
جدول شماره  -2آمار توصیفی مشارکتکنندگان
فراوانی

جنسيت
زن

مرد

مدر
جمع

ليسانس

تحصيلی

فوقليسانس

دکتری

کل

تعداد

7

26

33

4

24

5

33

درصد

21/21

79/78

100

12/12

72/73

15/15

100

یافتههای پژوهش
برای يکپارچه سازی و ارائه مدل نهايی نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی پرس از شناسرايی مقولره
محوری و ربط دادن ساير مقوله ها در قالب پارادايم سيستماتيک نظريه برخاسته از دادهها ،بره پرااليش
الگوی طراحی شده و پروراندن عوامل اصلی اقدام شد و مدل نهايی پژوهش به شکل يک ،به دست آمرد
و پس از رعايت مراحل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،رسيدن برهکفايرت و اشرباع نظرری بره دسرت
نمیآيد؛ بلکه پژوهشگر در حين گردآوری و تحليل دادهها متوجه میشود که دادههای جديد متفاوت با
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دادههای قبل نيست و آنها تکرار يافتههای قبلی هستند و نکته مبهمری هرم در خصروص مقولرههرا و
ارتباط آنها باهم وجود ندارد ،در اين مرحله محقق به اشباع نظری رسيده است (.)33
در پژوهش حاضر نيز در مصاحبه سیام دادهها تکرار شدند و کد اوليهای ايجاد نشده است .ولی برای
اطمينان محقق  3مصاحبه ديگر نيز انجام داد .نتيجه اين که مصاحبه سی و سوم اين پژوهش ،نمونه به
نقطه اشباع تئوريکال يا اشباع نظری رسانيده است و جمعآوری مصاحبه به اتمام رسيد .نتايج حاصل از
دادههای کيفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه ،از نکات کليدیِ کدگذاری باز ،مفاهيم
انتزاعی و سپس مقوالت انتزاعیتر ساخته میشوند .از طريق روش استقرايی و رسيدن از جزء به کل،
تعداد  126کد باز از ميان  673مفهوم شناسايی شده است .نتايج حاصل از کدگذاری محوری  126کد
اوليه در قالب  18مقوله دستهبندی شدهاست .هر کدام از مقوالت ،از يک يا چند مفهوم تشکيل شدهاند
که آن مفاهيم در واقع بيانگر ويژگیها ،شرايط و يا وضعيت موجود و يا مطلوب مقوله مورد نظر
میباشند .پس از شناسايی مقوالت توسط کد گذاری محوری با استفاده از فراوانی کدهای داده شده به
مقوالت ،اهميت آنها مشخص شد .کدگذاری انتخابی ،فراينرد يکپارچره سرازی و تصرفيهی نظريه
اسرت( .) 32در نهايت مجددا از اساتيد مجرب در خصوص تدوين مدل و مقوالت آن اعالم نظر گرديد و
اصالحات الزم انجام شد .خروجی نرمافزار در زمينه فراوانی کدهای داده شده به مقوالت به تفکيک در
نمودار ذيل و در جدول شماره پنج آورده شده است.

نمودارشماره  -1فراوانی کدگذاری مقوالت مدل نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی
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طبق نمودار يک ،مقوله پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش با تعداد  134تکرار کد و  %19/9در
رتبه اول است طراحی هوشمند برنامهريزی آموزش با تعداد کد  127و %18/9در رتبه دوم است و
مقوله نظارت و ارزيابی مؤثر با  85کد و  %12/6در رتبه سوم قرار دارد.
پايايی مدل
1
بهمنظور سنجش پايايی مدل طراحی شده از شاخص کاپا استفاده شده است ( .)34بدين طريق که
شخص ديگری (از نخبگان اين رشته) بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهيم ايجاد شده توسط
محقق ،اقدام به دستهبندی کدها در مفاهيم کرده است .سپس مفاهيم ارائه شده توسط محقق با
مفاهيم ارائه شده توسط اين فرد مقايسه شده است .در نهايت با توجه به تعداد مفاهيم ايجاد شده
مشابه و مفاهيم ايجاد شده متفاوت ،شاخص کاپا محاسبه شده است .همانطور که در جدول  3مشاهده
میگردد ،محقق  18مفهوم و فرد ديگر  15مفهوم ايجاد کردهاند که از اين تعداد  14مفهوم مشتر
هستند.
جدول شماره  -3وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط محقق و فرد دیگر
نظر محقق
مجموع

خير

بله

15

B=1

A=14

بله

4

D=0

C=4

خير

19

1

18

مجموع

نظر فرد ديگر

جدول شماره  -4وضعیت شاخص کاپا
مقدار عددی شاخص کاپا

وضعيت توافق

کمتر از صفر

ضعيف

0-0/2

بیاهميت

0/21-0/40

متوسط

0/41-0/60

مناسب

0/61-0/80

معتبر

0/81- 1/00

عالی

. kappa

1
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همانطور که ديده میشود مقدار شاخص کاپا برابر با  0/733محاسبه شد که با توجه به جدول شماره4
در سطح توافق معتبر قرار گرفته است .در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر ارائه مدل مفهومی
برای نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی ،پس از شناسايی مقوله محوری و ربط دادن
ساير مقولهها در قالب پارادايم سيستماتيک نظريه برخاسته از دادهها ،به پااليش الگوی طراحی شده و
پروراندن عوامل اصلی اقدام و مدل نهايی پژوهش به شرح ذيل و در شکل يک ،به دست آمد :در اين
پژوهش ،مقوله اصلی و پديده اصلی هسته فرآيند مورد مطالعه مدل جامع نظام جامع آموزش مشاغل
اختصاصی بر اساس استانداردها و مدل های تعالی آموزش است .مقوله محوری ،همان پديده اصلی
مورد نظر اين پژوهش که اساس و محور فرايندی است که تمام مقولههای اصلی ديگر به آن ربط داده
شدهاند و با توجه به يافتههای پژوهش میتوان از عوامل تأثيرگذار بر اين پديده و راهبردهايی برآمده از
آن و در ادامه پيامدهای و نتايج حاصل از اين راهبردها سخن گفت.
شرايط علَی ،شامل مواردی از مقوالت است که مستقيماً بر پديده محوری تأثيرگذار است يا بهگونهای
ايجادکننده و توسعهدهنده اين پديده هستند که اغلب میتوان با نگاهی منظم به دادهها و بازبينی
حوادث آنها را پيدا کرد .در اين پژوهش بر روی بعد پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش ،ضرورت
توجه به توسعه همه جانبه ذینفعان (فردی ،تخصصی و حرفهای) ،اولويت دادن به اهداف کمی و
گواهينامهی آموزش ،کافی نبودن کيفيت آموزش(ضعف در تغييرپاراديم آموزش به يادگيری) و نياز به
بازنگری شناسنامه آموزش موجود مشاغل اختصاصی ،تأکيد شده است .تعدادی از مشارکتکنندگان،
توجه به وضعيت کمی را اولويت سازمان دانستهاند و ضرورت بازنگری در وضعيت موجود آموزش اعم از
کميت ،کيفيت ،شناسنامه موجود آموزشی برای ارتقای سطح يادگيری بيان داشتهاند.
شرايط زمينهای ،بهطورکلی عوامل خاصی هستند که سازمانها نمیتوانند آنها را کنترل کنند اما
راهبردهای ما از آن بستر متأثر هستند .در رابطه با اين عوامل طی مصاحبههای انجامشده اکثريت
قريب اتفاق به فرهنگ سازمانی ،فرهنگ يادگيری در سازمان و عوامل فراسازمانی؛ مسائل مالی فراگيران
اشاره کردند و از آن جمله میتوان به اعتقاد و نگرش اکثريت مشارکتکنندگان به تأثير آموزش برکار،
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فرهنگ سازی آموزش در سازمان و تمايل به تغيير شغل را بيان نمود که نشان میدهد چگونه اين
عوامل راهبردهای اتخاذ شده ما را تسهيل میکنند.
راهبردها همان اقداماتی هستند که در پاسخ به مقوله يا پديده محوری ارائه میشوند ،به شکل
هدفمندی انتخاب شده و با استفاده از آنها میتوان به پديده محوری جامه عمل پوشاند .در اين
پژوهش مشارکتکنندگان به بعد توسعه شايستگی ،نظارت و ارزيابیمؤثر ،نيازسنجی دقيق ،رعايت
استاندارهای آموزشی در محتوا و حرفهایگرايی ،به عنوان راهبردها بيش از ساير مقوالت اشاره نمودند.
شرايط مداخلهگر که به تعديل شرايط علَی میپردازد و بر راهبردها تأثير میگذارد ،طی مصاحبههای
انجام شده ،بر سياست گذاری توسعه منابع انسانی (در جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه در آموزش) و
قوانين و اسناد باالدستی تأکيد شده است.
پيامدها و نتايج ،از اتخاذ راهبردهايی نشأت میگيرد که در حالت موفقيتآميز ،تحقق آنها موجب
تحقق مقوله محوری میشود .بهعنوان نتيجه مصاحبهشوندگان اين پژوهش ،بر طراحی هوشمند فرآيند
آموزش و ايجاد انگيزش در فراگيران اشاره کردهاند.
جدول شماره – 5فراوانی کدگذاری ها
مقوله

کدهای باز

تکرار

ضرورت توجه
به توسعه
همه جانبه
ذی-
نفعان(فردی،
تخصصی،
حرفهای)

افت آموزش بصورت
کلی

1

ضعيف بودن آموزش
موجود

14

اولويت دادن
به اهداف
کمی و
گواهينامه
آموزشی
کافی نبودن
کيفيت
آموزش(ضعف
در تغيير
پاراديم

مقوله

پايش و
مانيتورينگ
فرآيندهای
آموزش

کدهای باز

تکرار

مشکالت اجرايی آموزش

1

بيشتر در قسمت اجرا مشکل دارد

4

وضعيت آموزش از نظر
کمی بدنيست.

11

کم توجهی به سطوح مشاغل

4

پرکردن ساعات آموزشی
بعنوان هدف

12

به روزنبو دن روشها

1

کيفيت الزم راندارد

1

ضعف در آموزش ها ی غير حضوری

6

کيفی نيست

7

مجرب نبودن اساتيد

9

تخصصی نيست

4

جالب نبودن موضوع آموزش

9
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آموزش به
يادگيری)
حرفهای-
گرايی

نيازسنجی
دقيق

رعايت
استانداردهای
آموزشی در
محتوا
نياز به
بازنگری
شناسنامه
آموزش

موجود
مشاغل
اختصاصی

کاربردی نيست

15

نبود ارتباط بين آموزش با تحصيالت

3

تعيين شرح وظايف

3

مشارکت کم در ساعت غيراداری

14

شفاف شدن شرح
وظايف

2

واقعیتر شدن نياز
سنجی

1

فاصله ميان برنامه و اجرا
اعتبار اند

3
2

هدفمند شدن
نيازسنجی آموزش

5

برنامه ابالغی از ستاد واضح نيست

4

برگزاری آموزش بر
مبنای نياز

5

نياز به مهارت در انجام وظايف

3

نياز سنجی بر اساس
وظايف سازمان

3

کافی نبودن آگاهی و شناخت الزم

1

در محتوای آموزش نقد
است

1

کافی نبودن اطالعات

11

آموزش ها کارشناسی
شده نيست

8

مشکالت ساختاری

1

تغيير عناوين شناسنامه
آموزش

1

تاثيری در ارتقا ندارد

5

نياز به بازنگری است

9

متناسب باساختار سازمان نيست

5

تفکيک برای نيروهای
درون سازمان و بيرون از
سازمان

6

کم تجربگی مديران

2

برخی دورهها نياز امروز
نيست

6

سازمان با توسعه جامعه توسعه نيافته
است

7

فقط تئوری نباشد

3

سازمان هيچ وقت بر اساس عرضه و
تقاضا نرفته است

2

مبنا شرح وظايف اصلی
باشد

4

بهکارگيری نيروهای برون سازمانی

1

در فرايند زمانی قرار
گيرند

3

مشکالت نيروی انسانی

1

نياز مشاغل نيست

7

پايين بودن انگيزه آموزش در کارکنان

7

عناوين دانشگاهی است

6

نداشتن نيروی متخصص

5
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سياست-
گذاری

توسعه منابع
انسانی (در
جهت نرخ
بازگشت
سرمايه در
بخش
آموزش)

توسعه
شايستگی
فراگيران

14

مشاغل زير مجموعه
تفکيک شود

2

کم بودن تعهد به تشکيالت اداری

2

سياست های کالن نياز
است

1

مشکالت آموزشی وظايف

1

برگزاری آموزش در
ساعت اداری

8

مشکالت آموزشی کارکنان در انجام
وظيفه

8

توجه به دورههای
حضوری

2

تجربيات سينه به سينه منتقل شده
است

1

اجباری شدن آموزش-
های تخصصی

3

تاثير نداشتن آموزش درانجام وظايف

11

استخدام کارمند مناسب
کار

4

ايجاد انگيزه درنيروی انسانی

4

اهميت به نيروهای
انسانی سازمان

8

ارتقا از طريق آموزش

3

هزينهکردن برای
آموزش

6

جذب نيرو های
متخصص از ابتدا

8

ايجاد
انگيزش در
فراگيران

شايستهگزينی در
پست ها

1

تخصصی شدن انتصابها

3

مرتبط بودن پيشينه
نيرو قبل از آموزش

3

سلسله مراتبی شدن پستها

9

جانشينپروری در
سازمان

2

انتصاب نيروهای سازمانی در پستها

4

فراخوان برای پستها

1

تمايل به تغيير در شغل

1

تناسب آموزش با اهداف
سازمان

1

به درد مجموعه بخورد

6

تناسب آموزش با افراد
در مشاغل

1

تناسب آموزش با
مشاغل اختصاصی

7

فرهنگ
يادگيری

عوامل
فراسازمانی
فراگيران؛
مسائل
مالی
نظارت و
ارزيابی

فرهنگسازی آموزش

4

مسايل مالی کارمند

1

وضعيت اقتصادی فراگيران

1

ارزيابی دورههای آموزش

1
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15

طراحی
هدفمند
فرآيند
آموزش

مؤثر
آموزش

تناسب آموزش با
عملکرد

11

تناسب آموزش با شغل
فرد

20

بازخورد سازمان از آموزش

تناسب آموزش با سطوح

5

ارزيابی دورههای آموزش نامناسب در
محيط کار

20

راهبردهای آموزش مؤثر

1

ارزيابی دورههای آموزشی مناسب در
محيط کار

16

اهميت به برنامهريزی در
آموزش

8

ارزشيابی فردی

1

استفاده از اساتيد مجرب
وآشنا به سازمان

11

تاثير کمی آموزش در ارزشيابی فردی

6

استفاده از روشهای
عملی در آموزش

4

رفع مشکالت کنترل و نظارت وظايف
شغلی

2

کاربردی بودن آموزش

7

آموزش منابع انسانی برای نظارت

3

تخصصیشدن آموزش

21

نيازبه وحدترويه از ستاد برای نظارت

5

استفاده از خدمات
الکترونيکی در آموزش

2

انجام نظارت از ستاد

6

مناسب بودن زمان و
شرايط در آموزش

1

تعيين شاخص نظارت

8

جديد شدن موضوعات
در آموزش

7

نيازبه منابع انسانی متخصص

4

استفاده از ابزار علمی برای نظارت

4

تدوين نظام جامع آموزش

1

نظام محور بودن در نظام آموزشی

2

آموزش مهم و ضروری است

1

آموزش برای انجام وظيفه بهتر

30

استمرار و تداوم آموزش

6

بايد کيفی محورباشد

8

توجه به دوره های
مهارتی

4

تدوين
نظام جامع
آموزش
براساس
استانداردها
و مدلهای
تعالی
آموزش

توجه به آموزش در کنار
تجربه

8

توجه به مخاطب درهر

6

فرهنگ
سازمانی

انجام آسيب شناسی

6

3
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آموزش
متون آموزشی استاندارد
باشند

3

تناسب آموزش در هر
سطح با مخاطبان

3

توجه به مطالبات سطوح
متفاوت

1

ارتقای سطح دانش و
تخصص

1

 18مقوله

برگزاری آموزش و
کارگاه

19

126مؤلفه

مديريت دانش

4

برگزاری جلسات
توجيهی

2

قوانين و
اسناد
باالدستی

در مجموع

ضرورت حضور کارکنان در دورههای
آموزشی

21

توجه به قانون سقف آموزش برای
کارمندان

1

رعايت ساعت تعيين شده آموزش برای
کارمندان

3

673مفهوم
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شرایط علَی
 -پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش

شرایط زمینه ای
 فرهنگ سازمانی فرهنگ يادگيری عوامل فراسازمانی؛مسائل مالی فراگيران

 ضرورت توجه به توسعه همه جانبه ذینفعان(فردی ،تخصصی و حرفه ای)
 اولويت دادن به اهداف کمی وگواهينامه آموزشی
 کافی نبودن کيفيت آموزش(ضعف درتغييرپاراديم آموزش به يادگيری)
 نياز به بازنگری شناسنامه آموزش موجودمشاغل اختصاصی

پیامدها
راهبردها
 طراحی هوشمندفرآيند آموزش

 ايجاد انگيزش درفراگيران

 توسعه شايستگیفراگيران
 حرفهایگرايی نظارت و ارزيابی مؤثر نيازسنجی دقيق رعايت استانداردهایآموزشی در محتوا

مقوله اصلی
تدوين نظام جامع
آموزش مشاغل
اختصاصی براساس
استانداردها و مدل
های تعالی آموزش

شرایط مداخله ای
سياستگذاری توسعه منابع انسانی(در
جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه در
آموزش)
قوانين و اسناد باالدستی
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین منبع( :یافتههای نگارندگان)
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در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،نتايج و پيامدهای مدل مفهومی در سازمان نظارتی چگونه خواهرد برود؟
با توجه به بررسیهای بهعملآمده در مدل مفهومی پژوهش 2 ،مقوله مربوط به پيامدها و نتايج به شرح
ذيل میباشند:
مقوله طراحی هوشمند فرآيند آموزش :بر اساس نتايج شامل  21کدباز میباشد .شاخصهای تخصصری
شدن آموزش و برگزاری آموزش و کارگاه با  16کد تخصريصيافتره بيشرترين تکررار را در ميران سراير
شاخصهای اين مقوله دارا است (جدول.)6
م قوله ايجاد انگيزش در ف راگيران :همان طور که در جدول زير ديرده مر ی شرود شرامل 6
کدباز است  .همچنين مشاهده م ی شود شاخص سلسله مراتبری شردن پسرت هرا برا  7کرد
تخصر ي ص ي افترره بيشررترين تکرررار را در ميرران سراير شرراخص هررا ی ايررن مقولرره دارا اسررت
(جدول .) 6
جدول 6شماره  -فراوانی کدگذاری مقوالت پیامدها و نتایج مدل نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی
سازمان نظارتی :طراحی هوشمند فرآیند آموزش و ایجاد انگیزش در فراگیران

در همين زمينه م ی توان با توجه به بررس ی های انجام شده در بين نظر يه های مرتبط با
اين موضوع ،به ديدگاه تخصصی کافمن و هرمن (  ) 14اشاره کرد .آن ها در تعريف
بر نامه ر يزی آموزشی استراتژيک ،آينده بهتر و تالش در به وجود آوردن آن را بيان کرده
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و سه زمينه برای آن در نظر گرفته اند که با توجه به مطالعات انجام شده ،مقوالت
حاصل از مدل مفهومی پژوهش با هر يک از زم ينه ها به شرح ذيل آورده شده است.
 بازانديشی نظام آموزشی :اين زمينه شامل :دورنگری  ،تعيين سطح ،برنامه ر يزی ونتايج ،گردآوری داده ها  ،شناسايی باورها ،پنداره ها  ،مأمور يت ها و نيازسنجی است و
مقوالت در اين زمينه :پايش و ما نيتورينگ فرآيند آموزش ،نيازسنجی دقيق،
فرهنگ سازمانی و فرهنگ يادگيری است.
 بازسازی ساختارهای نظام آموزشی :اين زمينه شامل :برنامهريزی توافق جمعی ،سياستگذاری وشناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها است و مقوالت مرتبط با آن؛ توسعه شايستگی،
حرفهای گرايی ،نيازسنجی دقيق ،توسعه منابع انسانی ( در جهت افزايش بازگشت نرخ سرمايه به
بخش آموزش) ،میباشد.
 بازآفرينی نظرام آموزشری :در ايرن زمينره اجررا و ارزشريابی ،مرديريت اسرتراتژيک،ارزيابی تکوينی و ارزيابی پايانی قررار دارد و مقروالت مررتبط برا آن شرامل مقولره:
طراحی هوشمند فرآيند آموزش و ايجاد انگيزش در فراگيران م ی باشد.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای گروسمن و ساالس )35( 1مبنی بر ضروری دانستن نظامی جامع و مدون برای آموزشهای
سازمانی ،میباشد و بيان کردهاند :کارکنان سازمان که از آموزش الزم برخوردار نباشند ،موجب بروز
اشتباهات ،خسارات و آسيبهايی میشوند که برای سازمان بسيار پرهزينه است .لذا برای جلوگيری از
اشتباهات جبرانناپذير طرح جامع آموزش موردنياز است .بر همين اساس در پژوهش حاضر باهدف ارائه
مدل نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی برای سازمان نظارتی ،تالش شد تا مدل مفهومی مناسبی
متأثر از عوامل مؤثر بر نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی ارائه شود .مدل مفهومی
حاصل از پژوهش کيفی و براساس روش نظريه برخاسته از دادههای استراوس و کوربين در سال 1990
بوده و در آن مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی ،انجام و شامل  673مفهوم،
 126مؤلفه و  18مقوله است.
نتايج کدگذاری مصاحبهها و تجزيهوتحليل يافتههای بخش کيفی حاکی از آن است که مقوالت علَی در
مدل مفهومی نظام جامع آموزش برای مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی ،شامل :پايش و مانيتورينگ
فرآيند آموزش ،توجه به توسعه همه جانبه ذينفعان (فردی ،تخصصی و حرفهای) ،اولويت داشتن اهداف
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کمی و گواهينامه های آموزشی ،کافی نبودن کيفيت آموزش و نياز به بازنگری در شناسنامه آموزشی
مشاغل اختصاصی کارکنان سازمان است که با برنامهريزی و مديريت آموزشی دورههای آموزشی ،روند
آموزش کارکنان بهبود خواهد يافت .البته شرايط زمينهای با مقوالت :فرهنگسازمانی ،فرهنگيادگيری
و عوامل فراسازمانی ،مسائل مالی فراگيران نيز در شرايط موجود تأثيرگذار هستند .اذعان به ضرورت
برگزاری آموزش برای کارکنان ،همچنين ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای برگزاری آموزشها،
انتقال آموزش و بهويژه عوامل فرهنگی آموزش پذيری کارکنان از موارد زمينهای مؤثر در اين مدل
مفهومی است .مقوالت در شرايط مداخلهگر شامل :سياستگذاری توسعه منابع انسانی در جهت افزايش
بازگشت سرمايه در بخش آموزش و حرفه ای گرايی فراگيران است و سياستگذاری در نحوه ارتقای
دانشی کارکنان و بازنگری در شرح وظايف برخی مشاغل در سازمان بر پديده محوری که همان ارائه
مدل مفهومی است تأثير می گذارد .مقوالت راهبردها در اين مدل مفهومی شامل :نظارت و ارزيابیمؤثر،
نيازسنجیدقيق ،رعايتاستانداردها در محتوایآموزشی و توسعهشايستگی فراگيران است .اين مقوالت
در اين مدل انجام نظارت و ارزشيابی تدريجی و تکميلی از دورههای آموزشی ،دقت درانجام نيازسنجی
با توجه به شرايط کارکنان و تخصصی بودن مشاغل آنها و توسعه شايستگی فراگيران با در نظر گرفتن
اهداف توسعه فردی و سازمانی آنها همچنين تهيه محتوای علمی و کاربردی برای دورههای آموزشی
را شامل میشود .درنهايت پيامدهای اين مدل شامل مقوالت :ايجاد انگيزش در فراگيران و طراحی
هوشمند فرآيند آموزش هستند .تدوين نظام جامع آموزشی برای کارکنان که چشمانداز روشنی را برای
سازمان به همراه خواهد داشت در ارتقای سطح يادگيری فردی و سازمانی فراگيران با ايجاد انگيزههای
آموزشی (مالی و معنوی) در بين کارکنان و داشتن برنامهريزی هدفمند برای توسعه سازمان از
پيامدهای مهم اين مدل محسوب شود (شکل  .)1در بررسیهای انجام شده و مقايسه مدل ارائه شده با
ساير مدلهای آموزشی ،سه مقوله نيازسنجی ،اجرا و ارزشيابی مشتر میباشند؛ اما مقوالت توسعه
شايستگی ،حرفهایگرايی و تدوي ن نظام جامع آموزش براساس استانداردها و مدل های تعالی آموزش،
از موارد مهم مقوالت مدل مفهومی پژوهش و متمايز با پژوهشهای ديگر است .ساير مقوالت حاصل نيز
در برخی مدلهای آموزشی مشتر میباشند .در نتيجه مدل مفهومی ارائه شده ،میتواند در سازمان
نظارتی مورد توجه قرار گيرد و در پويايی و توسعه منابع انسانی سازمان مؤثر واقع شود.
همچنين در پاسخ به سؤال دوم :نتايج و پيامدهای مدل مفهومی در سازمان نظارتی چگونه خواهد بود؟
نتايج پژوهش حاکی از آن است کره طراحری هوشرمند فرآينردآموزش و ايجراد انگيرزش در فراگيرران
بهعنوان نتايج و پ يامدها در مدل مفهومی بيان شرده اسرت .بره عبرارتی در طراحری هوشرمند فرآينرد
آموزش ،شامل :تخصصی شدن آموزش ،برگزاری کارگاه ،استفاده از اساتيد مجرب ،استفاده از روشهرای
عملی و متون استاندارد ،برنامهريزی علمی و  ...مریباشرد .همچنرين ايجراد انگيرزش در فراگيرران ،برا
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