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چک یده
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی آموزش راهبردی و تبیین نقش آن در توسعه منابع انسانی انجام شده است .اين
پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی میباشد که از روش آمیخته از نوع اکتشافی بهعنوان روش پژوهش استفاده کرده است.
جامعه مشارکتکنندگان در بخش کیفی  27نفر و کمی  400نفر از متخصصان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و
استراتژی گروه خودروسازی سايپا بهعنوان مشارکتکننده استفاده شده است .از روش نمونهگیری هدفمند در بخش کیفی و
تصادفی طبقه ای در بخش کمی استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاريافته
و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تجزيهوتحلیل دادهها در بخش کیفی از نرمافزار  Excelو کمی
از نرمافزار  AMOSو  SPSS19ا ستفاده شد .روش تجزيهوتحلیل دادهها در بخش کیفی شامل روش دادهبنیاد (کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی) در بخش کمی از روش تحلیل مسیر ،همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شده است .نتايج
اين پژوهش در بخش کیفی منجر به شکلگیری الگوی آموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانی در گروه خودروسازی
سايپا شد و در بخش کمی تأثیر الگوی آموزش راهبردی در تبین توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت .يافتههای
پژوهش نشان میدهد که آموزش راهبردی بهصورت مستقیم و معنیدار بر عواملی چون توسعه فردی و توانمندسازی،
تسهیم دانش و بهبود عملکرد فردی و بهرهوری کارکنان تأثیر دارد .اين نتايج ،انطباق و همسويی اين پژوهش با تحقیقات
پیشین را تأيید میکند .يافتههای اين پژوهش میتواند دﻻلتهای کاربردی و عملیاتی در راستای توسعه منابع انسانی در
گروه خودروسازی سايپا ارائه دهد.
کلیدواژگان :آموز ش راهبردی ،توسعه منابع انسانی،گروه خودروسازی سايپا ،نظريه داده بنیاد،روش آمیخته
 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول میباشد.
 2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
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مقدمه
در محیط پررقابت امروز نیروی انسانی به عنوان يکی از دارايیهای اصلی هر سازمان و نقش آن در
موفقیت آن سازمان غیرقابلانکاراست .در نتیجه مجهز کردن اين دارايی منحصربهفرد به اطالعات،
دانش و مهارت باهدف به حداکثر رساندن عملکرد شغلی ،ضروری به نظر میرسد (  .) 1در جهان امروز
آنچه بیش از همه دارای اهمیت میباشد ،توسعه نیروی انسانی است .اقتصاددانان معتقدند آنچه را که
در نهايت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی يک کشور را تعیین میکند ،منابع انسانی آن
کشور است ،نه سرمايه و يا منابع مادی ديگر (  .) 2مهمترين مؤلفه سازمانی که در سازگاری ،بقا و توسعه
بنگاهها با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی میتواند مؤثر واقع گردد ،سرمايه دانشی يا منابع انسانی
سازمان ها است.سازمان ها بايستی بتوانند با به کارگیری سیستم های آموزشی و يادگیری هدفمند و
استراتژيک سازگار با مأموريت ،اهداف و استراتژی های سازمانی ،از عهده توسعه و نوسازی و افزايش
سرمايه دانشی و فکری و پرورش منابع انسانی خود برآيند (  .) 3سازمانهای امروزی از ارکان مهمی از
قبیل سرمايه ،منابع انسانی ،فناوری و مديريت تشکیل يافته اند که به زعم بسیاری از صاحب نظران،
منابع انسانی مهمترين رکن در اين بین است.زيرا کارآيی سازمان ها منوط به انجام وظايف درست و
صحیح اين نیروها درحوزه های صف وستادی است .لذا تأمین اين سرمايه انسانی مستلزم انجام
فعالیتهای آموزشی منظم در تمامی سطوح سازمانی است (  .) 4نظام آموزش ،فعالیت های توسعه و
بهسازی افراد را هدف قرار می دهد بنابراين اختصاص يک موقعیت برجسته به اين امر در برنامهر يزی
استراتژيک سازمانی ،به بازسازی فرهنگ مناسب توسعه کمک با ارزشی میکند  .آموزش و توسعه در
راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان به اجرا در می آيد و منافعی برای افراد و سازمان از جمله؛
سودآوری ،کسب مزيت رقابتی ،افزايش دانش شغلی دارد(  .) 5مد يريت بر آموزش منابع انسانی با نگاه
راهبردی ،مديريت با ارزشترين سرمايههای سازمان يعنی نیروی کار قلمداد می شود .مزيت رقابتی
سازمان ها بیش از هر چیز ،اساساً به کیفیت آن بستگی داردکه آموزش تاثیر بسزا يی در ارتقاء آن
دارد( .) 6آموزش راهبردی نقش مهمی در جهت گیری و توسعه افراد در آينده ايفا میکند و برای اداره
و انجام عملیات مورد نیاز و ضروری سازمانی ترکیب« دانش ،مهارت و استعداد « را برای سازمان ها
فراهم میکند(  .) 7امروزه صنعت خودروسازی کشوربا چالشهايی نظیر "تحريمهای بینالمللی اقتصاد ی
و صنعتی ،تغییرات سريع و پرشتاب تکنولوژيکی ،خواستههای متنوع مشتريان ،انتظارات زياد ذينفعان،
الزامات قانونی و زيست محیطی و مد يريت کیفیت" مواجه است .صنعت خودرو در آستانه يک تغییر
بزرگ است و فنآوری عامل پیشران اين تغییراست که توسط ا لزامات قانونی ،جمعیتی و زيستمح ی ط ی
شکل داده میشود .پیشرفتهای تکنولوژيکی و الزامات زيستمحیطی خودروسازان جهان را به سمت
تولید خودروهای پاک و هوشمند سوق میدهد (  .) 8هفت تغییربزرگ تکنولوژيکی را در سطح بین
المللی برای صنعت خودرو پیشبینی شده که عبارتند از- 1 :تبديل سوختهای فسیلی به سوختهای

309

طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی  / ...محمدعلی برجی خ انی ا وانکی ،عصمت مسعودی ندوشن ،زهرا طالب و نیره شاه محمدی

جديد- 2 .سبکترکردن وزن خودروها - 3خودروهای هوشمند خودران - 4ارتقا توانمندیهای زنجیره
تأمین - 5رقبای جديد- 6راننده مشترک و در حال تغییر  - 7اينترنت خودروهای آينده را نام برد؛ لذا با
بررسی چالشها و تغییرات فوق الذکر ،ضرورت و اهمیت آموزش راهبردی با نگاه به آينده برای منابع
انسانی شاغل در صنعت خودروسازی را دوچندان نموده است(  .) 9صاحبنظران در تاکید بر اهمیت نقش
آموزش،نظر يهها و ديدگاههای گوناگونی را ارائه دادها ند و اعتقاد دارند که آموزش روش استفاده شده
جهت کسب مهارت و دانش کارکنان برای انجام کارهايشان است(  .) 10به عبارت ديگر آموزش به عنوان
يک موضوع انتقادی مديريت سرمايه انسانی و همچنین سريعترين بخش افزايش کارايی کارکنان است.
آموزش بعنوان طرحهايی برای بهبود کارآيی کارکنان ،توانا يیهای فیزيکی و ذهنی کارکنان در راستای
فرايندهایکاری کارآمد است(  .) 11آموزش بیانگر تالش برنامهريزی شده سازمان جهت تسهیل
يادگیری شايستگی های مرتبط با شغل کارکنان که شامل دانش ،مهارتها يا رفتارها يی است که برای
موفقیت عملکرد شغلی مهم و ضروری است( .) 12اصطالح آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل
با همکاران است(  .) 13همچنین آموزش در تعريفی ديگر به معنی ايجاد فرصت مناسب و نوعی تالش
در جهت بهبود عملکرد در ارتباط با مسائل حوزه مربوطه میباشد (  .) 14آموزش تجربهای مبتنی بر
يادگیری و به منظور ايجاد تغییرات نسبتاً پايدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی،
توانايیها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نمايد (  .) 15از يک نگاه ديگر آموزش يک
وظیفه اساسی در سازمان ها و ي ک فرايند مداوم و همیشگی است.آموزش نوعی سرمايه گذاری مفید و
يک عامل کلیدی در توسعه می باشد که اگر به درستی و شايستگی برنامه ريزی و اجرا شود ،می تواند
بازده قابل مالحظه ای داشته باشد ( .) 16اجرای آموزش و توسعه نیروی انسانی سبب میشود تا افراد
بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط ،بطور مؤثر فعالیت هايشان را ادامه داده و برکارا يی و
اثربخشی خود بیفزايند .در جامعه ای که به سرعت در حال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها
مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی بايد برای آن منابعی را در نظر بگیرد تا همواره منابع
انسانی کارآمد و مطلعی در اختیارداشته باشد (  .) 17بهطور عمده دو دلیل اساسی برای نیاز سازمان به
آموزش با رويکرد استراتژيک وجود دارد  :اولین دلیل آن است که تغییرات تکنولوژی ،فشار شديدی بر
سازمان و مديريت آن وارد میکند بهگونهای که پرداختن به آنها نیاز به کارکنانی با انواع خاصی از
مهارتها و توانمندیهای خاص را ايجاب مینمايد .دومین دلیل آنکه قابلیت جايگزينی مهارتهای
مختلف و تقاضای نسبی متغیر برای يادگیری و بازآموزی مهارتهای فعلی ،جنبههای تحريککنندهای
از هر برنامه آموزشی در حال رشد است می بايست بهجای برنامههای ثابت آموزشی به عنوان نقطه آغاز
برنامهريزی استراتژيک آموزش و تلفیق آموزش با استراتژی سازمانی به حساب آيد ( .) 18
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پژوهش هايی در رابطه با آموزش راهبردی و توسعه منابع انسانی انجام شده است .شوت و هاريس ) 1 9 (1
در پژوهشی گزارش دادند که آموزش نیروی انسانی نقش مهمی در هماهنگسازی صنعت در درون و
تعامل با محیط بیرون دارد و رابطه معنی داری بین آموزش نیروی انسانی با اثربخشی فرايندهای کاری
در صنعت وجود دارد .انگتوا  ) 20 ( 2در پژوهشی نشان میدهد که داشتن يک برنامه آموزش راهبردی و
بلندمدت ،نه تنها منتج به بهبود عملکرد فردی و سازمانی بصورت پايدارمی گردد ب لکه سبب ارائه
خدمات با کیفت و در نهايت افزايش رضايت مشتريان می گردد ورابطه معنی داری بین برنامه های
آموزشی هدفمند و بهبود عملکرد فردی و سازمانی وجود دارد .فوتیس و میتساکیس  ) 21 (3درپژوهشی
بیان کردندکه سازمان ها بايد دوباره نقش مهم توسعه منابعانسانیراهبردی را در نظر بگیرند و سیاست
های آموزش و توسعه منابع انسانی و شیوه های مرتبط با رقابت فردی و سازمانی و تغییر و رشد را مورد
توجه قراردهند .فرانکلین ) 22 (4در پژوهشی ،آموزش و توسعه را يک فرايند حیاتیمی داند وگزارش دادند
که بهبود عملکردکارکنان به آمورش وتوسعه بستگیدارد و رابطه معنادار ومثبتی بینآموزش استراتژيک
وعملکردکازکنانوجوددارد.ويچت ) 23 (5در پژوهشی بیان می کند که آموزش تأثیر بسزايی درهمسوسازی
استراتژی های کسب وکار با رقابت پذيری شرکتها دارد .لذا هرچه درک و شناخت متخصصان آموزش و
توسعه از همراستايی استراتژی و آ موزش بیشتر باشد ،همسويی بیشتری بین کسب وکار و آموزش
ايجاد و موجب افزايش رقابت پذيری شرکت ها می گردد .مبیتا ،آنزيا  ) 24 ( 6در پژوهشی گزارش دادند
که متناسب با هر نوع استراتژی کسب و کار ،آموزش خاصی برای توسعه نیروی انسانی نیاز است .برنامه
های آموزشی و توسعه ای بايد در چارچوب چشم انداز و استراتژیهای کسب و کار تدوين و همسو با آن
در شرکت ها اجراگردد .بیگدلی مجرد و همکاران ) 25 ( ،در پژوهشی نشان می دهد که آموزش راهبردی و
يادگیری محور تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر تسهیم دانش ،توسعه حرفه ای و استراتژی های منابع
انسانی دارد .اتابکی و همکاران ( ) 26در پژوهش خود گزارش دادند که همبستگی معناداری بین آموزش
و بهسازی سرمايه های انسانی با رويکرد استراتژيک وجود دارد .عصار و همکاران (  ) 27در پژوهشی بیان
داشتند ازنظرخبرگان چهارمتغیر:چشم اندازو مأموريت ،اهداف وراهبردها ،قوانین ومقررات و فرهنگ
سازمانی تاثیر بسزايی در همسوسازی اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی و اهداف کالن پلیس حرفه
ای ناجا دارد .شکرزاده و همکاران (  ،) 28در پژوهشی گزارش دادند که استراتژی آموزش و توسعه منابع
1 - Short, T. & Harris, R
2 - Engetou ,E
3- Fotios V. Mitsakis
4 - Franklin .D. K
5 - Vichet ,S
6- Mobita.A
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انسانی بر تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد .اريک  ) 29 (1در پژوهشی نشان داد که آموزش هدفمند و
راهبردی تاثیر مثبتی در بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان دارد.بررسی ها و مطالعات انجام گرفته بر
روی پیشینه های مرتبط با موضوع پژوهش نشان می دهد که عمده پژوهشها در حوزه آموزش و توسعه
منابع انسانی شاغل در صنعت خودروسازی با رويکرد وا کنشی بوده است .اما تغییرات سريع فناوری های
پیشرفته ودانش های جديد طراحی ،ساخت وتولید درصنعت خودرو،نیازمند برنامه ريزیآموزشی با ماهیت
راهبردی وفراکنشی می باشد.در اغلب شرکتهای خودروسازی همسويی هدفمند و پايداری بین آموزش
و توسعه منابع انسانی با برنامه ها واستراتژیهای خرد وکالن سازمانها وجود ندارد و به همین دلیل
برنامه های آموزشی اثربخشی ﻻزم را ندارند .لذا با توجه اهمیتی که آموزش راهبردی بر توسعه منابع
انسانی دارد و از آنجاکه پژوهش های قابل توجهی در اين زمینه انجام نشده است پژوهشگران برآن شده
اند تا ابتدا به طراحی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی پرداخته وسپس نقش اين
الگو بر توسعه و توانمندسازی منابع انسانی را مورد بررسی قرار دهند.جدول شماره  1خالصه پژوهش ها
را به شرح ذيل نشان می دهد.
جدول .1خالصه پژوهش ها ( منبع  :يافته های تحقیق)
پژوهشگر

سال

نتیجه پژوهش

کدها  ،مفاهیم و مقوله ها

شوت و
هاريس

2016

آموزش راهبردی نقش مهمی درهماهنگ
سازیصنعت دردرون سازمان وتعامل با محیط
بیرون ازسازمان دارد .همچنین رابطه معناداری
بین آموزش نیروی انسانی بااثربخشی
فرايندهای کاری در صنعت وجود دارد.

کد ها :هماهنگ ساز ،تع امل با محیط ،آموزش نیروی انس ا ن ی ،
اثربخشی فرايندهای کاری
مفاهیم :تسهیل گری آموزش راهبردی  ،هوشیاری محیطی ،
نتیجه گرايی
مقوله  :بینش استراتژيک ،کسب و کار محور

انگتوا

2017

برنامه آموزش راهبردی و بلند مدت ،ن ه تنه ا
منتج به بهبود عملکرد فردی وسازمانی بصورت
پايد ار بلکه سبب ارائه خدمات با کیفیت و در
نهايت افزايش رضايت مشتريان می گردد.

کدها  :بهبود عملکرد فردی و سازمانی ،بهبود پايدار ،کیفیت
خدمات  ،رضايت مشتريان
مفاهیم :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،ذينفع محور
مقوله  :توسعه محور ،کسب و کار محور

فوتیس و
میتساکیس

2017

آموزش راهبردی درتوسعه فردی،رقابت
پذيری ،تغییر و توسعه سازمانی تاثیر بسز اي ی
دارد و سازمان ها بايد به اين امر توجه فراوان
داشته باشند.

کدها  :توسعه فردی ،رقابت پذيری ،تغییر ،توسعه سازمانی
مفاهیم  :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،شرايط کسب و کار
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور

فرانکلین

2014

ويچت

2009

آموزش و توسعه را يک فرايند حیاتی می داند
و اعتقاد دارد که بهبود عملکرد کارکنان به
آمورش و توسعه بستگی دارد و رابطه
مستقیمی بین آموزش استراتژيک و عم ل کرد
کارکنان وجود دارد.
آموزش راهبردی تأثیر بسزايی در همسوسازی
استراتژی های کسب و کار با رقابت پذيری
شرکت ها دارد .لذا هرچه درک و شناخت
متخصصان آموزش از همراستايی استر اتژی

کدها  :آموزش،توسعه فردی ،بهبود عملکرد
مفاهیم  :توسعه فردی
مقوله  :توسعه محوری

کدها  :همسوسازی  ،همراستايی  ،رقابت پذيری  ،چش م ا ند از
دقیق  ،درک کارکنان تعامل آموزش و استراتژی سازمان ،رقابت
پذيری
مفاهیم  :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،شرايط کسب و ک ار ،

-Eric.O.D

1
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کسب و کارو آموزش بیشتر باشد ،همسويی
بیشتری بین کسب وکار و آموز ش ايجاد و در
نتیجه موجب افزايش رقابت پذيری شرکت ه ا
می گردد.

هوشمندی ،فراکنشی
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،چابکی

مبیتا آنزيا

2004

متناسب با هر نوع استراتژی کسب و کار،
آموزش خاصی برای توسعه نیروی انس انی نیاز
است .برنامه های آموزشی و توسعه ای ب ايد
در چارچوب چشم انداز و استراتژی های
کسب و کار تدوين و همسو با آن در شرکت
ها اجرا تا اثربخشی آموزشی محقق گردد.

کدها  :همسوسازی  ،همراستايی آموزش با استراتژی کسب و
کار  ،توسعه نیروی انسانی  ،چشم انداز دقیق  ،آموزش اثربخش،
مفاهیم  :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،شرايط کسب و ک ار ،
بینش استراتژيک
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،استراتژی محور

بیگدلی مجرد
و همکاران

2016

آموزش راهبردی و يادگیری محور تأثیر
مستقیم بر تسهیم دانش ،توسعه حرفه ای و
استراتژی های منابع انسانی دارد.

کدها :آموزش راهبردی ،يادگیری محوری ،تسهیم دانش ،توسعه
حرفه ای  ،استراتژی های منابع انسانی ،
مفاهیم  :توسعه فردی و سازم انی  ،بینش استراتژيک  ،شر اي ط
کسب و کار  ،فراکنشی و هوشمندی
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،چابکی

اتابکی و
همکاران

206

همبستگی معناداری بین آموزش و بهسازی
سرمايه های انسانی با رويکرد استراتژيک
وجود دارد.

کدها :آموزش راهبردی ،بهسازی ،رويکرد استراتژيک ،سرمايه
انسانی
مفاهیم  :توسعه فردی و سازمانی  ،بینش استراتژيک  ،شر اي ط
کسب و کار  ،فراکنشی
مقوله:توسعه محوری،کسب وکار محور ،استراتژی محور و چابکی

عصار و
همکاران

2015

چشم انداز ،مأموريت ،اهدا ف ،راهبردها،
قوانین ومقرراتو فرهنگ سازمانی تاثیر
بسزايی در همسوسازی اهداف آموزش و
توسعه منابع انسانی در سازمان دارد.

کدها :چشم انداز ،ماموريت  ،اهداف  ،راهبردها  ،قوانین ،
مقررات و فرهنگ سازمانی آموزش راهبردی ،بهسازی  ،روي کرد
استراتژيک  ،سرمايه انسانی
مفاهیم  :بینش استراتژيک  ،ضابطه مندی  ،ساختارمندی و
توسعه فردی
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،استراتژی محور و
ساختار محوری

شکرزاده و
همکاران

2013

آموزش با رويکرد راهبردی بر توسعه منابع
انسانی و تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد.

کدها :رويکرد استراتژيک ،تسهیم دانش توسعه منابع انسانی
مفاهیم  :بینش استراتژيک  ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی
مقوله  :توسعه محوری ، ،استراتژی محور و ساختار محور

اريک

2012

آموزش هدفمند و راهبردی تاثیر مثبتی در
بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان دارد

کدها :آموزش هدفمند  ،راهبردی  ،بهره ور ،بهبود عملکرد
مفاهیم  :هوشمند  ،آينده محور ،بهره ور بینش استراتژيک،
توسعه فردی،
مقوله  :توسعه محوری ، ،استراتژی محور و چابک

بنابراين در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويی به سه سوال اساسی می باشد که عبارتند از :
- 1الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی چگونه بايد باشد؟
- 2ارتباط ابعادومولفههای آموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانیدر صنعتخودروسازی چگونه است؟
- 3اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانی درصنعت خودروسازی چگونه است؟
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تعریف آموزش راهبردی
آموزش راهبردی بیانگر فرآيندیاست ک ه چگونگی انجام کارهای اصلی يک مجموعه آموزشی را هدايت
و رشدپايدار آن را با همکاری کلیه بخش های سازمانی از طريق بکارگیری روش های علمی جهت
شناسايی،تدوين ،اجرا و ارزيابی استراتژی های آموزشی در چارچوب استراتژیهای کالن منابع انسانی و
سازمان به سمت آينده فراهم می آورد  .عیدی و خراسانی(  ) 30آموزش راهبردی ،ب ه صورت فراکنشی در
سازمان عمل می نمايدکه با در نظر گرفتن تغییرات و شرايط حال و آينده محیط و جامعه بیرون سازمان
و بازخوردهای دريافتی حاصل از آن به تحقق اهداف آموزشی همسو با اهداف کالن سازمان می
پردازد.کافمن و هرمن(  ) 31آموزش و بهسازی استراتژيک با حمايت از استراتژی های کسب وکار ،با
اقدامات و فعالیتهای آموزشی مناسب سازمان را جهت نیل به موفقیتها و اهداف از پیش تعیین شده
کمک و موجب خلق ارزش در سازمان می گردد .نوئه (  ) 12بنابراين الگوی آموزش راهبردی مدنظر در
اين پژوهش از مقوﻻتی همچون استراتژی محور،چابکی،ساختارمحور،کسب وکارمحور و توسعه محور
شکل گرفته که با توجه به درک شرايط و تغییرات حال و آينده محیط داخل و خارج از سازمان به
توسعه منابع انسانی میپردازد.
روش پژوهش
پژوهش حاضربا هدف طراحی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی انجام شده است.
مطالعه موردی اين پژوهش،گروه خوروسازی سايپا می باشد.اين پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می
باشد ک ه از روش آمیخته از نوع اکشتافی (کیفی -کمی ) به عنوان روش پژوهش استفاده کرده است .به
اين صورت که در بخش کیفی از روش کیفی داده بنیاد برای شک ل دادن به مدل نظری استفاده شد و
در بخش کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی پیرسون برای تبیین رابطه آموزش راهبردی
و توسعهمنابع انسانی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش در بخشکیفی شامل خبرگان متخصص
در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی واستراتژيک گروه خودروسازی سايپا بودند که با استفاده از
نمونهگیری هدفمند تعداد  27نفر برای انجام مصاحبه انتخاب شدند.منطق نمونه گیری در بخش کی ف ی،
قاعده اشباع نظری بود.جامعه آماری پژوهش برای بخش کمی هم شامل  400نفر از متخصصان آموزش
و توسعه و استراتژيک گروه خودروسازی سايپا بود که با استفاده از فرمول کوکران ،به عنوان مشارکت
کنندگان تحقیق انتخاب شدند ک ه برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده
شد.ابزار جمع آوری دادهها دربخشکیفیشاملمصاحبه نیمهساختاريافته ودربخشکمیشامل پرسشنامه
محقق ساخته آموزش راهبردی بود .پرسشنامه محقق ساخته دارای  45گويه می باشد که پنج مولفه
ساختار،استراتژی،کسب وکار،توسعه وچابکی را مورد سنجش قرار می دهد.ضريب بدست آمده از آلفای
کرونباخ جهت پايايی پرسشنامه محقق ساخته برابر 0 /87می باشد .با توجه به اين که ضريب بدست آمده
بیشتراز  0 /7است؛ نشان دهنده پايايی ﻻزم می باشد .ابعاد اين پرسشنام ه توسط تحلیل عاملی اکتشافی
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تعیین شده و سپس توسط تحل یل عاملی تأيیدی مورد تأيید قرارگرفته است .تجزيه و تحلیل داده ها در
بخش کیفی در سه مرحلهک دگذاریباز،ک دگذاریمحوریوک دگذاریانتخابیانجام شد.درمرحله ک دگذاری
باز ،نام گذاری و طبقه کردن داده ها انجام شد.در مرحله ک دگذاری محوری به کشف روابط بین کدها و
طبقه ها پرداخته شد تا مقوله های اصلی استخراج شوند و در مرحلهک دگذاری انتخابی هم نتايج گامهای
قبلی به شکلی نظام مند در قالب مدل ارائه شد .برای تجزيه وتحلیل داده ها دراين پژوهش در بخش
کیفی وکمی از نرم افزار  SPSS 19و AMOSوهمچنین از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده
شد .
یافتههای پژوهش:
يافته های پژوهش در دو بخش کیفی وکمی ارائه می شود.در بخش اول ،ابتدا اطال عات توصیفی
مصاحبه شوندگان ارائه میشود و سپس نتايج تحلیلکیفی داده های حاصل از مصاحبه بیان می شود .در
بخش دوم نیز نتايج توصیفی و استنباطی داده های کمی بیان می شود.
الف( بخش کیفی) :اطال عات توصیفی مرب وط به مصاحبه شوندگان به شرح زيرمی باشد.
در بخش کیفی 22 ،نفر از خبرگان حوزه های آموزش ،توسعه و استراتژی( 16نفر مرد و  6نفر زن ) با
سطح تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس ودکترا درسمت های سازمانی مدير،رئیس و کارشناس با دامنه
سنی  31الی  60سال مشارکت داشتند.
سوال اول پژوهش :الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی درگروه خودروسازی سايپا
چگونه است؟ برای پاسخ ب ه اين سوال دراين پژوهش عالوه برکدها ،مفاهیم ومقولههای استخراج شده از
يافته ه ای پیشین مندرج در جدول شماره يک ،موارد ديگری هم پس از مصاحبه با خبرگان و تشکیل
گروه های کانونی با ترکیب برخی از کدها ومفاهیم ومقوله ها ،با کدگذاری دادهای جمع آوری شده،
80کد نهايی 14مفهوم و  5مقوله اصلی استخراج و احصا گرديد .جدول شماره  2خالص ه جريان استخراج
داده های کیفی پژوهش و شکل شماره ،1الگوی طراحی شده اين پژوهش را نشان می دهد.
جدول  . 2خالصه جريان استخراج داده های کیفی پژوهش ( منبع  :يافته های تحقیق)
کدنهایی

مفاهیم

مقوله

بوروکراسی پايین
ساختار آموزش
فرهنگ سازمانی
معماری سازمان
رويکرد سازنده گرايی در آموزش

ساختارسازمانی(معماری و ساخت
مناسب دپارتمان آموزش راهبردی)

ساختارمحور
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کدنهایی
هارمونی سازمانی
بازسازی در آموزش
انسجام سازمانی
سیستم مند
فرايند محور
استاندارد پذير
رعايت قواعد

مفاهیم

مقوله

ساختارسازمانی(معماری و ساخت
مناسب دپارتمان آموزش راهبردی)
نظام مندی (فرايندی و سیستمی بودن
آموزش راهبردی)

ساختارمحور

نظام مندی (فرايندی و سیستمی بودن
آموزش راهبردی)
ضابطه مندی(استاندارد پذيری و
قانونمندی آموزش راهبردی)

محرک سازمان
پويا
تفويض اختیار
شفافیت
مديريت تغییر
يادگیری سريع
آموزش بهنگام
درک شرايط محیطی
تغییر پذيری در فناوری
تغییر پذيری در شرايط محیطی

فراکنشی بودن (بهنگام ،سريع
و انعطاف پ ذيری و تهاجمی بودن
آموزش راهبردی)

انعطاف پذيری
طراحی سريع آموزش
چابکی

محرک استراتژيک
اقتضا يی محور
برنامه ريزی از بیرون به درون
جانشین پروری
تحول گرا
آموزش با شیوه حل مسئله
نیازسنجی هوشمند
طراحی هوشمند دوره ها
فرايند آموزش هوشمندی
هوشمندی محصوﻻت آينده
هوشیاری محیطی
نیازسنجی هدفمند
دانش محوری

هوشمند( هوشیار آموزش راهبردی
نسبت به تغییرات ،فناوری ها  ،دانش
جديد و اينده)
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کدنهایی
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مفاهیم

مقوله

تکنولوژی محوری
دانشبری محصوﻻت آينده
دانايی محور
سواد فناوری

هوشمند( هوشیار آموزش راهبردی
نسبت به تغییرات ،فناوری ها  ،دانش
جديد و اينده)

حرفه ای ( يادگیری مبتنی بر شايستگی ها )
برنامه ريزی هوشمند
برنامه ريزی آينده نگر
برنامه ريزی هدفمند
برنامه ريزی دورنگر
آينده پژوهی

آينده محور( آينده نگر و برنامه
محوربودن آموزش راهبردی)
چابکی
آينده محور( آينده نگر و برنامه
محوربودن آموزش راهبردی)

بازانديشی در آموزش
بازآفرينی آينده
تسهیل گری درسازمان
بازآفرينی در آموزش
نوآوری در اجرا

خالق و نوآور(انعطاف پذی ،تسهیل
گری ،باز آفرينی آموزش راهبردی)

آموزش خالق
کار آفرينی
اقلیم سازمان
تحلیل محیطی
ماهیت کسب و کار
ضعف سازمانی
حمايت سازمانی
عدم ثبات اقتصادی
شرايط اقتصادی پايدار

شرايط کسب و کار (درک ب هتر شرايط و
تغییرات محیطی ،قوتها ،ضعفها
،فرصت ها و تهد يد های محیطی توسط
آموزش راهبردی)

سیاست های انبساطی

کسب و کار
محور

قوت های پیشبرنده
تهديدهای اقتصادی
رقبای پیشتاز
ايجاد ارزش در سازمان
ايجاد مزيت سازمان
انتخاب درست منابع
بهره وری سازمانی
مديريت بهینه منابع
سبک رهبری آموزش

بهره ور( خلق ارزش و مزيت و بهینه
سازی منابع در سازمان توسط آموزش
راهبردی)
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کدنهایی

مفاهیم

مقوله

بازخورد مديريتی
شیوه مديريت
منافع ذينفعان
کیفیت طلبی
منافع تامین کنندگان
منافع کارکنان

ذينفع محور( درک بیشتر منافع
ذينفعان ،مشتريان  ،کارکنان و
سهامداران با آموزش راهبردی)

کسب و کار
محور

منافع مشتريان
خواسته های ذينفعان
منافع سهامداران
همسويی استراتژيک
جامع نگری آموزش
تعالی گرا
تفکر استراتژيک
همراستا با اسناد باﻻدست
تعريف ماموريت
تعیین چشم انداز
آموزش محتوا محور

بینش است راتژيک ( آموزش مبتنی بر
پیشرانه ها ( چشم انداز ،ماموريت ،
اهداف ،راهبردها و جامع نگری )

آموزش راهبردی

استراتژی
محور

توسعه استراتژيک
بلوغ استراتژيک
بینش جهانی
آموزش اثربخش
هدف مدار
تحقق پذيری

نتیجه گرا( اثربخشی  ،نتیجه گرايی و
تحقق پذيری آموزش راهبردی)

ضمانت اجرای برنامه
سرمايه ساز
بهبود عملکرد سازمان
بومی سازی دانش
تسهیم دانش
دانش آفرينی
توسعه متوازن
توسعه سازمانی
توسعه پايدار

توسعه سازمانی ( بهبود عملکرد سازمانی
 ،دانش آفرينی  ،پايداری و توسعه
متوازن منابع سازمانی با آموزش
راهبردی)

توسعه محور
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مفاهیم

کدنهایی

مقوله

بهبود عملکرد فردی
توانمندی کارکنان
توسعه فردی (بهبود عملکرد فردی،
توانم ندسازی کارکنان ،ارتقامهارت و
تغییر نگرش با آموزش راهبردی)

شايسته محوری
توسعه فردی
ارتقا دانش مهارتها
تغییر نگرش

مدل نهایی  :حاصل جمع بندی و خروجی نرم افزار و انجام بررسیهای مربوطه منجر به ترسیم مدل
به شرح شکل شماره  1ذيل شده است که می توان تحت عنوان" الگوی آموزش راهبردی با هدف
توسعه منابع انسانی در گروه خودروسازی سايپا " نام برد.
فراکنشی
هوشمند

کسب و کار
محور

آینده محور
توسعه فردی
خالق

نتیجه گرا
توسعه سازمانی

بهرهور

نوآور

بینش استراتژیک

نظام مند
ذینفع محور

ساختارمن
د

ضابطه مند

ساختار محور

استراتژی محور

کسب و کار محور

توسعه محور

توسعه منابع انسانی
دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی ،تواناییهای شغلی

آموزش راهبردی با هدف توسع ه مناب ع انسانی

شکل  . 1الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی( منبع  :يافته های تحقیق)

چابکی
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ب( بخش کمی)
اطالعات توصیفی شرکت کنندگان در بخش کمی به شرح زير می باشد.
جدول  . 3اطالعات توصیفی شرکت کنندگان در پژوهش ( منبع  :يافته های تحقیق)

متغیر
جنسیت

تحصیالت

سن

سابقه

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

130

% 69

زن

59

% 31

جمع

189

%100

کارشناسی

67

% 36

کارشناسی ارشد

99

% 52

دکتری

23

%12

جمع

189

%100

40- 30

63

%33

50- 41

117

% 62

 51به باﻻ

9

%5

جمع

189

%100

کمتر از  15سال

15

%8

 15- 20سال

55

%29

 20- 25سال

40

%21

 30- 25سال

79

%42

جمع

189

%100

نتايج يافته های توصیفی نشان می دهد که بیشتر شرکت کنندگان دراين پژوهش را مردان ( ) %69
تشکیل می دهند .بیشترين دامنه سنی مربوط به سنین بین  41تا  50سال ( ) 62%می باشد و بیشترين
مقطع تحصیلی شرکت کنندگان به کارشناسی ارشد به میزان ( ) 52%تعلق دارد.
سؤال دوم پژوهش  :ارتباط مؤلفه های آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
چگونه است؟
سؤالدوم پژوهش،هم بارويکردکیفی و با نظريه داده بنیان به انجام پژوهش پرداخته شد .روش گردآوری
اطالعاتاين بخش نیز عالوه بر بررسی پیشینه وادبیاتنظری پژوهش،انجام مصاحبههای نیمه ساختاريافته
و استفاده از يادداشت برداری و نیز تجربه زيسته پژوهشگر منجر به جمعآوری دادههای غنی در زمینه
ارتباط مؤلفهها و زيرمؤلفه های آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروگرديد.
برای اين که ارتباط اين مقوﻻت و در واقع نظريه داده بنیان پیرامون آموزش راهبردی با هدف توسعه
منابع انسانی در صنعت خودرو به تصوير کشیده شو د ،محورهای اصلی و فرعی مقوﻻت و ارتباط بین
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آنها از طريق تبیین ديدگاه مصاحبه شوندگان و پژوهشگران و نويسندگان کتب آموزش راهبردی و
توسعه منابع انسانی،احصاء شد.از مجموع تحلیلهایبخشاول(کیفی)،الگویمفهومی در زمینه مؤلفههای
آموزشراهبردی با هدف توسعه منابع ا نسانی در صنعت خودرو و گروه خودروسازی سايپا ترسیم گرديد.
برابر تجزيه و تحلیل کیفی دادهها وخروجی دريافتی از نرمافزار در شکل(  ) 2ارتباط پنج مقوله کلی؛
عوامل ساختارمحور ،عوامل استراتژی محور ،عوامل کسب و کارمحور،عوامل توسعه محورو عوامل چابکی
با آموزش راهبردی به شرح توضیحات ذيل نشان داده شده است.
 - 1مقوله ساختارمحوريعنی (آموزشی فرايند محور با رويکردی سیستمی و برخوردار از معماری مناسب
در سازمان و دارای منطق صحیح نیازسنجی آموزشی منطبق با استانداردهای و الزامات کیفی وقانونی).
 - 2مقوله استراتژی محور يعنی (آموزشی دارای چشم انداز ،ماموريت و همسويی استراتژيک با استراتژی
های کسب و کار و اسناد باﻻدستی سازمان با در نظرگرفتن فرصتها و تهديدها محیط بیرونی و قوت ها
و ضعف های داخل سازمان با تمرکز برتحقق نتیجه و اهداف در بازه زمانی از قبل تعیین شده )- 3 .
مقوله کسب و کار محور يعنی (آموزش بايد مبتنی بر اهداف کسب و کار باشد .يعنی با در نظرگرفتن
شرايط محیطی و اقتصادی سازمان ،موجب خلق مزيت رقابتی ،ارزش آفرينی ،ارتقاء کیفیت محصول با
هدف رضايت ذينفعان(سهامداران،مشتريان،کارکنان و )...ودر نهايت بهرهوری و سود بیشتر برای سازمان
گردد) - 4 .مقو له چابکی يعنی(با توجه به تغییرات پر شتاب در صنعت خودروسازی در حال و آينده،
آموزش بايد به صورت فراکنشی و هوشمندانه با حداقل بوروکراسی با بهره گیری روش های نوآورانه و
خالق به يادگیری و آموزش کارکنان جهت انتقال دانشهای جديد وارتقا مهارت در بکارگیری تکنولوژی
های جديد عمل نمايد) - 5 .مقوله توسعه محوری يعنی ( آموزش راهبردی با توجه به همسويی
استراتژيک با اهداف و استراتژی های کسب و کار ،موجب بهبود عملکرد فردی وسازمانی ،دانش آفرينی،
توسعه متوازن و پايدار ،توانمندسازی کارکنان ،ارتقاء مهارت وغییر نگرش در سازمان می گردد ).
آموزش راهبردی

چابکی
ساختارمحور

کسب و کار

استراتژی

محور

توسعه

محور

محور

شکل  .2مقولههای کلی آموزش راهبردی ( منبع  :يافته های تحقیق)
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مطابق با تجزيه و تحلیل کیفی دادههای پژوهش کدهای احصايی ،دسته بندی شده و در ادامه به
تعدادی مفاهیم تبديل شدهاند .برابر شکل خروجی دريافتی از نرمافزار اکسل ،شکل (  ) 3نشان دهنده
دستهبن دی مقولههای فرعی و چگونگی ارتباط مقولههای فرعی با مقولههای کلی می باشد.
آموزش راهبردی

ساختار
محور

چابکی

کسب و
کارمحور

ساختارمند

استراتژی

توسعه محور

محور

فراکنشی

کسب و کار

بینش

توسعه فردی

نظاممند

هوشمند

محور

استراتژیک

توسعه

ضابطهمند

آیندهمحور

بهرهور

نتیجه گرا

سازمانی

خالق و نوآور

ذینفع محور

شکل  . 3مقوله های فرعی و ارتباط آنها ( منبع  :يافته های تحقیق)

سؤال سوم پژوهش  :اعتبار الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت
خودرو چگونه است؟
در پاسخ به سوال سوم ابتدا از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شده است.
برای بررسی روايی پرسشنامه و تعیین اين مطلب که محتوای ابزار از چند عامل اشباع شده است ،از
روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل مؤلفههایاصلی  ) PC(1استفاده شد .برای اجرای تحلیل
عاملی به شیوه تحلیل مؤلفههای اصلی به منظور حصول اطمینان نسبت به کفايت نمونه برداری و صفر
نبودن ماتريس همبستگی دادهها در جامعه نتايج آزمون  KMOو آزمون کرويت بارتلت محاسبه و در
جدول شماره 4گزارش شده است.

1 . Principal Components Analysis
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جدول  .4نتايج آزمون کفايت نمونه برداری و صفر نبودن ماتريس همبستگی دادهها

آزمون بارتلت

KMO
0/82

مجذور خی

سطح معنیداری

9052/63

0/001

با مشاهده و دقت در جدول شماره 4میتوان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی قابل توجیه است،
زيرا مقدار  ،KMOبرابر  0 /82می باشد که بیشتر از حد قابل قبول است .آزمون کرويت بارتلت نیز برابر
 9052 /63می باشد که در سطح  0 /001معنیدار است.
در ادامه بر اساس مقوﻻتی که در بخش کیفی پژوهش استخراج شد و الگوی مفهومی ترسیم گرديد ،نام
عاملها انتخاب شدند که در ادامه در جدول شماره  5نشان داده شده است .همچنین برخی از مقوﻻت
بخش کیفی در اينجا در هم ادغام و به شکل يک نام واحد برای عامل مورد نظر انتخاب شدند.
جدول  . 5نامگذاری هر يک از عاملها بر اساس سؤاﻻت مربوطه
گويهها

نامگذاری عامل

1-4-7-12-14

عامل ساختار محور

10-15-21-23-30-41-43

عامل استراتژی محور

6-11-18-24-32

عامل کسب و کار محور

29-31-35-36-39-44

عامل توسعه محور

5-19-28-34-38

عامل چابکی

16-20-22-26-33-41-45

عامل آموزش راهبردی

2-9-17-25-37-42

عامل توسعه منابع انسانی

همانطورکه مشاهده میشود براساس نتايج تحلیل عاملی اکتشافی 7 ،عامل شناسايی و بر اساس مبانی
نظری توسط پژوهشگر نامگذاری شدند .عوامل نام گذاری شده به ترتیب عبارتند از :عامل ساختار محور،
عامل استراتژی محور،عامل کسب وکار محور ،عامل توسعه محور،عامل چابکی ،عامل آموزش راهبردی،
عامل توسعه منابع انسانی.
پایایی عاملها:در اين قسمت بر اساس آزمون آلفای کرونباخ ،پايايی هر يک از عاملها در جدول
شماره  6گزارش شده است .نتايج جدول نشان میدهد که مقدار آلفای بهدست آمده برای تمامی عوامل
باﻻی  0 /70و در حد قابل قبولی است.
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جدول  . 6پايايی عاملها
مقدار آلفا

عاملها
عامل ساختار محور

0/76

عامل استراتژی محور

0/87

عامل کسب و کار محور

0/81

عامل توسعه محور

0/90

عامل چابکی

0/73

عامل آموزش راهبردی

0/79

عامل توسعه منابع انسانی

0/74

شاخصهای توصیفی عاملها
با شناسايی هر يک از عاملها در جدول شماره  7شاخصهای توصیفی عاملها با متغیرهای پژوهش
گزارش شده است.
جدول  .7شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

عوامل ساختار محور

19/57

3/81

- 0/61

0/88

عوامل استراتژی محور

18/17

4/21

- 0/73

0/53

عوامل کسب و کار محور

21/73

4/37

- 0/59

0/74

عوامل توسعه محور

21/82

4/12

- 0/57

0/91

عوامل چابکی

19/45

3/18

- 0/81

1/47

دانش شخصی

18/87

3/87

- 1/01

1/07

مهارتهای سازمانی

20/14

4/26

- 0/92

- 0/02

توانايیهای شغلی

17/95

3/69

- 0/68

- 0/06

توسعه منابع انسانی

19/23

3/93

- 0/72

- 0/41

آموزش راهبردی

18/83

4/20

- 0/54

0/51

نتايج شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول شماره  7نشان داده شده است .با
توجه به مطالب جدول ،مالحظه میگردد که شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ،بیان
کننده پراکندگی مناسب دادهها و شاخصهای چولگی و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن توزيع
متغیرهای پژوهش می باشند.
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش:
جهت انجام آزمونهای پارامتريک آماری ،آزمون کالموگروف -اسمیرنف انجام شد .به دلیل تعداد باﻻی
نمونهها در اين مدلها برای بررسی اين موضوع از شاخصهای چولگی و کشیدگی استفاده شده است.
نتايج آزمون در جدول شماره  8نشان داده شده است.
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جدول  . 8نتايج آزمون کالموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزيع متغیرها

متغیر

ZK-S

P

نتیجه

عوامل ساختار محور

0/08

0/07

نرمال

عوامل استراتژی محور

0/12

0/09

نرمال

عوامل کسب و کار محور

0/07

0/06

نرمال

عوامل توسعه محور

0/11

0/07

نرمال

عوامل چابتی

0/09

0/08

نرمال

دانش شخصی

0/10

0/09

نرمال

مهار های سازمانی

0/08

0/06

نرمال

توانایی های شغلی

0/04

0/11

نرمال

توسعه منابع انسانی

0/06

0/09

نرمال

آموزش راهتردی

0/05

0/08

نرمال

با توجه به جدول شماره  8آماره  zکالموگروف -اسمیرنف برای تمام متغیرها در سطح  0 /05معنیدار
نمی باشد .با توجه به اين يافته میتوان بیان نمود که توزيع متغیرهای پژوهش نرمال بوده و میتوان از
آزمونهای پارامتريک برای بررسی سؤالهای پژوهش استفاده نمود.
آزمون الگوی مفهومی و سؤالهای پژوهش:
مبنای تجزيه و تحلیل مدلهای علی در مدل يابی معادﻻت ساختاری ،ماتريس همبستگی است .بنابراين
قبل از پرداختن به آزمون الگوی مفهومی ،ماتريس همبستگی متغیرهای پنهان يا مکنون پژوهش
همراه با ضرايب همبستگی و سطوح معناداری آنها برابر جدول شماره  9ارائه تا رابطه بین متغیرها مورد
بررسی قرار گیر د .پژوهش همراه با ضرايب همبستگی و سطوح معناداری آنها برابر جدول شماره  9ارائه
تا رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.
جدول .9ضرايب همبستگی بین عوامل و سازههای اصلی پژوهش*
شماره

1

2

1
2
3
4
5

1
**0/428
**0/491
**0/274
*0/161

1
**0/612
*0/165
0/096

3

4

5

6

7

1
*0/144
0/112

1
**0/272

1

6
7

*0/173
*0/164

*0/169
0/069

0/093
0/065

**0/354
**0/191

**0/332
0/103

1
**0/317

1

8
9
10

**0/215
**0/780
**0/428

*0/152
**0/845
**0/323

0/064
**0/871
0/112

**0/233
**0/219
0/069

0/105
*0/146
*0/173

**0/233
*0/171
**0/272

**0/323
0/116
**0/780

8

1
*0/166
**0/233

9

1
0/103

10

1

*  =1عوامل ساختار محور  =2عوامل استراتژی محور =3 ،عوامل کسب و کار محور =4 ،عوامل توسعه محور  =5عوامل چابکی =6 ،دا نش شخ ص ی= 7 ،
مهارتهای سازمانی =8 ،توانايیهای شغلی =9 ،توسعه من ابع انسانی - 10 ،آموزش راهبردیP>0/01** ،P>0/05* ،
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همان گونه که بیان گرديد جدول شماره  9نشان دهنده ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش است.
در اين ماتريس مالحظه می شود که بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه مثبت معناداری به صورت دو
به دو برقرار می باشد .برای نمونه رابطه آموزش راهبردی با عوامل ساختار محور  ،0 /428با عوامل
استراتژی محور  ،0 /323با عوامل کسب وکارمحور  ،0 /112با عوامل توسعه محور  ،0 /069با عوامل چابکی
 ،0 /173با دانش تخصصی  ،0 /272با مهارتهای سازمانی  ،0 /780با توانايیهای شغلی  0 /233و با توسعه
منابع انسانی  0 /103میباشد.
آزمون مدل نظری پژوهش :
به منظور آزمون مدل نظری پژوهش،الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طريق تحلیل مسیر به روش
بیشینه احتمال بررسی شده است .تحلیل مسیر انجام شده ،بسط روش رگرسیون می باشد .در تحلیل
مسیر متغیرهای مدل به عنوان متغیر آشکار در نظر گرفته میشود .شاخصهايی که برای بررسی برازش
مدل استفاده شدهاند عبارتند از شاخص نسبت مجذور خی  2به درجه آزادی (  )X2/dfکه مقادير کمتر
از  3برای آن قابل پذيرش هستند ،شاخص برازش تطبیقی  ،)CFI( 1شاخص نیکويی برازش  )GFI(2و
شاخص تعديل نیکويی برازش )AGFI(3که مقادير بیشتر از  0 /9نشانگر برازش مناسب مدل هستند،
مجذور میانگین مربعات (مجذور) خطای تقريب  )RMSEA( 4که مقادير کمتر از  0 /08نشانگر برازش
مناسب مدل هستند .در شکل شماره  4مدل آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است.

شکل  . 4مدل آزمون شده پژوهش

1. Comparative Fit Index
2. Goodnees Of Fit Index
3. Adjusted Goodnees Of Fit Index
4. Root Mean Square Error Of Approximation
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در مدل آزمون شده مالحظه میشود که مؤلفههای آموزش راهبردی (عوامل ساختارمحور ،عوامل
استراتژی محور،عوامل کسب وکار محور ،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی) ضمن ارتباط و همبستگی
دو طرفه با يکديگر ،بر مجموع عوامل درونی يا توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش تخ صصی،
مهارتهای سازمانی و توانايی های شخصی) و نیز يک عامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیر دارد و
همچنین عوامل درونی بر يکی از عوامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیرمیگذارد که اين عامل نیز
به نوبه خود بر آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو تأثیرگذار است.
اثرات

مستقیم:

اثرمستقیم زمانی رخ می دهد که يک متغیر بدون حضور متغیر سوم يا متغیر واسطه بر متغیر ديگر
تأثیرگذارباشد .به بیان ديگر اين که يک متغیر به تنهايی بتواند متغیر ديگر را پیش بینی نموده و يا
علت بوجود آمدن آن متغیر باشد .با توجه به جدول شماره  10عوامل ساختار محور با ضريب ،0 /17
عوامل استراتژی محور با ضريب  ،0 /21عوامل کسب و کار محور با ضريب  ،0 /16عوامل توسعه محور با
ضريب  0 /19و عوامل چابکی با ضريب  0 /27بر مجموع متغیرهای توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
(دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی و توانايیهای شغلی) تأثیرگذارند .همچنین عوامل ساختارمحور با
ضريب ،0 /16عوامل استراتژی محور با ضريب  ،0 /25عوامل کسب و کار محور با ضريب  ،0 /13عوامل
توسعه محور با ضريب  ،0 /19عوامل چابکی با ضريب  0 /22بر متغیر آموزش راهبردی اثر مستقیم
دارند .مجموع متغیرهای توسعه منابع انسا نی در صنعت خودرو (دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی و
توانايیهای شغلی) با ضريب  0 /27بر متغیر آموزش راهبردی اثر مستقیم دارند .متغیر آموزش راهبردی
نیز با ضريب  0 /42بر متغیرآموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی درصنعتخودرو تأثیرگذار است.
جدول  .10برآورد ضرايب اثر مستقیم
متغیرها

ضريب مسیر

آماره T

سطح معنیداری

به روی آموزش راهبردی

-

-

-

عوامل ساختار محور

0/16

2/18

0/01

عوامل استراتژی محور

0/25

3/95

0/01

عوامل کسب و کار محور

0/13

11/03

0/001

عوامل توسعه محور

0/19

3/48

0/01

عوامل چابکی

0/22

4/64

0/01

توسعه منابع انسانی

0/27

5/43

0/001

به روی مجموع متغیرهای توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش
تخصصی ،مهارتهای سازمانی ،توانايیهای شغلی)
عوامل ساختار محور

0/17

2/67

0/01

عوامل استراتژی محور

0/21

2/88

0/01

عوامل کسب و کار محور

0/16

6/78

0/001
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عوامل توس عه محور

0/19

3/48

0/01

عوامل چابکی

0/27

4/59

0/01

به روی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع

-

-

-

انسانی در صنعت خودرو
0/42

آموزش راهبردی

5/23

0/001

میزان واریانس تبیین شده متغیرها:

میزان واريانس تبیین شده متغیرهایدرونزای مدلتوسط عوامل برونزای مدل درجدول شماره
 11آورده شده است .با مالحظه در نتايج جدول مشاهده میشود که متغیرهای عوامل ساختار محور،
عوامل استراتژی محور ،عوامل کسب وکار محور ،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی  62درصد از واريانس
مجموع متغیرهای الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو را تبیین
می نمايند.همچنین اين متغیرها 74درصد از واريانس آموزش راهبردی را تبیین می نمايد.در نهايت
آموزش راهبردی  18درصد از واريانس آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
را تبیین می نمايد.
جدول  . 11برآورد میزان واريانس تبیین شده
متغیرها

واريانس تبیین شده

توسعه منابع انسانی

0/62

آموزش راهبردی

0/74

آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو

0/18

آزمون برازندگی

مدل:
برازش مطلق ،1تطبیقی  2ومقتصد 3

در بررسی برازش مدل آزمون شده از سه دسته شاخص
استفاده شده است.در اين پژوهش شاخص نکويی برازش ،) GFI (4شاخص نکويی برازش تعديل

يافته 5

(  ) AGFIو ريشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( ) RMRبه عنوان شاخصهای برازش مطلق،
شاخص برازش تطبیقی ،) CFI (6شاخص برازش هنجارشده  ) NFI (7وشاخص برازش افزايشی(  ) IFIبه عنوان
شاخصهای برازش تطبیقی ومجذورخی2بردرجه آزادی(  ،) X2 /dfشاخص برازش ايجاز ) PCFI ( 8و مجذور

1. Absolute
2. Comparative
3. Parsimonious
4. Goodness Of Fit Index
5. Adjusted Goodness Of Fit Index
6. Comparative Fit Index
7. Normed Fit Index
8. Parsimony Fit Index
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میانگین مربعاتخطایتقريب  ) RMSEA(1به عنوان شاخصهای برازش مقتصد در نظر گرفته شده است.
اين شاخصها به تفکیک در جدول شماره  12آورده شده است.
جدول شماره  .12شاخصهای نکويی برازش مدل آزمون شده پژوهش

شاخصهای برازش مطلق
شاخص

GFI

AGFI

RMR

مقدار حاصل شده

0/91

0/92

0/94

حد قابل پذيرش

بیشر از 0/90

بیشتر از 0/80

مقدار کوچک

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص

GFI

NFI

IFI

مقدار حاصل شده

0/95

0/99

0/93

حد قابل پذيرش

بیشر از 0/90

بیشر از 0/90

بیشر از 0/90

شاخص

X2/df

PCFI

RMSEA

مقدار حاصل شده

2/91

0/78

0/07

حد قابل پذيرش

کمتر از 3

بیشتر از 0/60

کمتر از 0/08

شاخصهای برازش تعديل يافته

همانگونه که درجدول شماره 12مالحظه میشود ،برای مدل آزمون شده شاخص نیکويی برازش ( ،) GFI
 0 /91می باشد که بیشتر از  0 /90است .ش اخص نیکويی برازش تعديل يافته (  0 /92 ،) AGFIمی باشد که
بیشتر از  0 /80است .ريشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( 0 /94 ،) RMRمی باشد که مقدار
کمتر مورد قبول است .شاخص برازش تطبیقی (  0 /95 ،) CFIمی باشد که بیشتر از  0 /90است .شاخص
برازش هنجار شده (  0 /99 ،) NFIمی باشد که بیشتر از  0 /90است .شاخص برازش افزايشی ( 0 /93 ،) IFI
میب اشد که بیشتر از  0 /90است .مجذورخی 2بردرجه آزادی (  2 /91 ،) X2 /dfمی باشد .شاخص برازش
ايجاز (  0 /78 ،) PCFIمی باشد .مجذور میانگین مربعات خطای تقريب ( ) RMSEAنیز  0 /07می باشد .بر
اين اساس مدل آزمون شده مطالعه حاضر با مدل مفهومی و دادههای گردآوری شده برازش مناسبی
دارد واين برازش مناسب بدين مفهوم است که الگوی مفهومی پیشنهادی ارائه شده برای آموزش
راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو دارای اعتبار ﻻزم است.
بحث و نتیجه گیری:
اين پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی و نقش آن در تبیین
آموزش راهبردی و توسعه منابع انسانی در گروه خودروسازی سايپا انجام شد يافته های اين پژوهش در
بخش کیفی منجر به شکل گیری مدل آموزش راهبردی درگروه خودروسازی سايپا شدکه شامل پنج

1. Root Mean Square Error Of Approximation
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عامل ساختار ،استراتژی ،چابکی ،توسعه وکسب وکارمی باشد.در بخش کیفی ،عامل ساختارمحور عبارت
بود از نظام مندی،ساختارمندی وضابطه مندی .عامل استراتژی محور عبارتند از بینش استراتژيک ،
نتیجه گرايی عاملچابکی عبارتند از هوشمندی،فراکنشی،خالقیت ونوآوری.عامل کسب و کار عبارتند از
کسب و کار محور و بهره وری و عامل توسعه عبارتند از توسعه فردی و توسعه سازمانی .همه اين مقوله
ها طبق نظر مصاحبه شوندگان در شکل گیری الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در
صنعت خودروسازی به ويژه در گروه خودروسازی سايپا نقش دارند .پیامدهايیکه آموزش راهبردی برای
صنعت خودروسازی از جمله گروه خودروسازی سايپا دارد طبق نظر متخصصان و صاحبنظران مصاحبه
شده عبارت است از:دانششخصی ،مهارتهای سازمانی ،توانايیهای شغلی ،ارتقا دانش مديريتی و دانش
فنی ،ارتقا مهارت های کاری و شغلی ،بهبود عملکرد وکارايی کارکنان .يافته های پژوهش در بخش کیفی
منجر به بیان دﻻلت های عملیاتی و کاربردی در آموزش راهبردی در گروه خودروسازی سايپا شده است
که اين دﻻلت ها حتی می توانند برای سازمانهای ديگر نیز درآموزش راهبردی کارکنان مفید باشد. .در
بخش کمی نتايج نشان داد که به طور کلی بین آموزش راهبردی و توسعه منابع انسانی رابطه معنادار
وجود دارد .بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه مثبت معناداری به صورت دو به دو برقرار می باشد.
رابطه آموزش راهبردی با عوامل ساختار محور  ،0 /428با عوامل استراتژی محور  ،0 /323با عوامل کسب
و کار محور  ،0 /112با عوامل توسعه محور  ،0 /069با عوامل چابکی  ،0 /173با دانش تخصصی ، 0 / 272
با مهارتهای سازمانی  ،0 /780با توانايیهای شغلی  0 /233و با توسعه منابع انسانی  0 /103می باشد.
همچنین در مدل آزمون شده مالحظه میشود که مؤلفههای آموزش راهبردی (عوامل ساختار محور،
عوامل استراتژی محور ،عوامل ک سب و کارمحور،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی) ضمن ارتباط و
همبستگی دو طرفه با يکديگر ،بر مجموع عوامل درونی يا توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش
تخصصی،مهارتهای سازمانی و توانايیهای شخصی) و نیز يک عامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیر
داردوهمچنین عوامل د رونی بر يکی از عوامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیر میگذارد که اين عامل
نیز به نوبه خود بر آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو تأثیرگذار است .میزان
واريانس تبیین شده متغیرهای درونزای مدل توسط عوامل برونزای مدل در جدول شماره(  ) 11آورده
شد ه است .با مالحظه در نتايج جدول مشاهده می شود که متغیرهای عوامل ساختار محور ،عوامل
استراتژی محور ،عوامل کسب و کار محور ،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی  62درصد از واريانس
مجموع متغیرهای الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو را تبیین
می نمايند .همچنین اين متغیرها  74درصد از واريانس آموزش راهبردی را تبیین می نمايد .در نهايت
آموزش راهبردی  18درصد از واريانس آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
را تبیین می نمايد.
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پژوهش هايی در رابطه با آموزش و نقش آن بر توسعه منابع انسانی درسازمان ها انجام گرديده
است.)11،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30 ،(.يافتههای اينپژوهش با مبانی نظری ،يافته
ها و نتايج پژوهش های ونتلند  ،) 18 (1شوت و هاريس( ،) 19ريموند نوئه  ،) 1 1 (2انگوتا( ) 20فوتیس و
میتساکیس (  ،) 21ويچت (  ،) 23مبیتا،آنزيا (  ) 24عصار و همکاران (  ، ) 1392اتابکی و همکاران (،) 26
کندی  ،) 16(3شکرزاده وهمکاران ( ،) 28بیگدلی مجرد وهمکاران) 1395 ( ،کیانا  ،) 14 (4فرانکلین
( ،) 22گوپتاوشائو ،) 17 (5امران  6وهمکاران(  ، ) 15اديدويان  ) 11 (7و ﻻندا  ) 10 ( 8و اريک ( ) 29همسويی
دارد .در تبین همسويی يافته های اين پژوهش با پژوهشهای قبلی میتوان گفت که هم از منظر مبانی
نظری و هم از منظر مبانی پژوهشی نتايج يافته با هم همسو و در ارتباط می باشد اعتقاد دارند که
آموزش راهبردی تاثیرمستقیم و معناداری بر بهبود عملکرد فردی،توسعه فردی،تسهیم دانش ،بهره وری
کارکنان ،بهسازی و توانمندسازی کارکنان دارد .در جمع بندی و نتیجه گیری يافته های پژوهش چنین
می توان اظهار نمود که منابع انسانی ارزشـمندترين سـرمايه ومحور توانايی ودانش افزا يی درسـازمانها
ازجمله صنعت خودروسازی گروه سايپا محسـوب میشود .شريک راهبردی بودن ،نیازمند آن است ک ه
مديران بدانند چه قابلیت و توانمندی هايی متضمن اجرای موفق راهبرد شرکت است که اين مهم با
شناخت ماهیت ارزش آفرينی و نقش سـرمايه هـای انسانی در ارائه ارزش به مشتريان در شرکت
خودروسازی امکان پذير خواهد بود .بدين منظور مبانی نظری والگوهای کافمن وهرمن  ،9ونتلند ،نوئه
وخراسانی وعیدی و پیشینه های تجربی پژوهش ،همگی بر رويکرد راهبردی و اقدام فراکنشی آموزش
در سازمان ها تاکید دارند و اعتقاد دارند آموزش بايد در امر توانمندسازی و توسعه منابع انسانی جهت
طراحی،ساخت ودستیابی به آخرين فنآوری ها،پیشاهنگ وهمسو با راهبردهای کالن سازمان عمل
نمايد.
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