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چکیده
هدف مقاله حاضر ارائه مدل جامع مدیریت آموزش جهت ارتقاء بهرهوری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانك ملي
ایران است .این پژوهش از نوع طرحهای تحقیق آمیخته است و در آن پژوهش کیفي از نوع تحلیل پدیدارشناسانه و کمي از
نوع همبستگي مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه پژوهش متکشل از دو گروه است .بخش اول؛ خبرگان صنعت چاپ و
نشر هستند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تا مرز اشباع نظری  45نفر از خبرگان صنعت چاپ و نشر به عنوان
نمونه نهایي ،در این پژوهش مشارکت داشتند .همجنین در بخش دوم کلیه کارکنان شرکت چاپ و نشر بانك ملي ایران
جامعه پژوهش را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و نیز نمونهگیری تصادفي  150نفر از کارکنان این شرکت
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .روش گردآوری دادهها در مرحله اول با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند انجام
گرفته است و همچنین ابزار جمعآوری دادهها در بخش دوم پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .در این پژوهش
برای تحلیل دادهها در بخش کیفي از رویکرد کالیزی و برای تحلیل دادههای حاصله از اجرای بخش کمي پژوهش از روش
معادالت ساختاری استفاده شد .تحلیل و تفسیر دادهها با اجرای فرضیههای ساختاری در مدل ،نشان ميدهد که نیازسنجي
آموزشي ،برنامهریزی آموزشي ،ارائه و اجرای آموزش ،ارزیابي نتیجه آموزش و دستاوردهای آن و نظارت ،پنج عامل مستقل
موثر بر وضعیت "سیستم مدیریت آموزش" در صنعت چاپ و نشر بانك ملي ایران هستند .همچنین مدل معادالت
ساختاری پیشنهادی از برازندگي خوبي برخوردار است .در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که مدل جامع مدیریت آموزش،
جهت ارتقاء بهرهوری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانك ملّي ایران که در این مقاله طراحي و از لحاظ نظری و
تجربي مورد تأیید قرار گرفت ،کامالً آماده استقرار در این شرکت ميباشد.
واژههای کلیدی :مدیریت آموزش ،ارتقاء بهرهوری ،صنعت چاپ ،کارکنان و مدیران.
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 -1مقدمه
سازمانهای امروزی از ارکان مهمي از قبیلل سلرمایه ،منلابع انسلاني ،فنلاوری و ملدیریت تشلکیل
یافتهاند که به زعم بسیاری از صاحب نظران ،منابع انساني مهمترین رکن در این بین است .زیرا کلارآیي
سازمانها منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفي و سلتادی اسلت .از آنجلایي
که هفتاد درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انساني تشکیل ميدهند ،لذا تلأمین ایلن سلرمایه
انساني مستلزم انجام فعالیتهای آموزشي منظم در تمامي سطوح سازماني است (آسترکي .)1394 ،املا
جهان در حال تغییر ،شرایط کشورها ،تحوالتي که در عللم آملوزش رد داده اسلت و تغییلر انتظلارات و
خواستههای کارکنان و مشتریان از سازمانها؛ لزوم بهرهگیری از فرایند آموزشي بلا چشلمانداز علملي را
موجب شده ( .)Gulsen, Ates and Gurer Bahadir, 2015اساساً سازماني ميتواند بله مزیلت رقلابتي
دست یابد که دارای منابع انساني شایسته باشد .چنانچه در رأس سازمانها ملدیراني کارآملد ،شایسلته،
ماهر ،با تجربه و کامالً آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار داشته باشند ،موفقیت سازمان در رسلیدن بله
اهداف خود ،تضمین ميشود .توفیق در ایفلای نقشهلای ملدیریتي بلیش از هلر چیلز بله توانمنلدی و
اثربخشي کارکنان و سرپرستان در ابعاد مهارتي ،دانشلي و نگرشلي مربلوط اسلت( .رعنلایي ،سللطاني و
یزداني .)1391 ،تردیدی نیست که تنها آموزش ميتواند دانش و مهارتهلای ملورد نیلاز بلرای ایجلاد و
توسعه افراد و محصول را بهبود بخشد (شاوون ،یوزباشي و نسل سراجي .)1394 ،از سویي ،وجود تفاوت
بین عملکرد فعلي و عملکرد بهینه افرادی که تحت آموزش قرار ميگیرند ،همواره موضوعي بلوده اسلت
که سازمانها جهت رفع آن؛ هزینههای هنگفتي را صرف نمودهاند .شرکتهای بزرگ آمریکای جنوبي و
اروپا بیشتر از  2تا  3درصد از صورتهای پرداختي حقوقشان به کارکنان خود را کله معلادل میلیونهلا
دالر ميشود ،را بر روی آموزش سرمایهگذاری کردهاند .کارکنان آمریکایي در بخشهای خصوصي 55.3
بیلیون دالر ساالنه هزینه آموزش دارند (.)Wang & Wu, 2009
صنعت چاپ نیز در سیر تحول خود و در بستر توسعه تکنولوژیهلای برتلر ،بله خصلو در هلزاره
جدید عمیقاً دانش بنیان شده است و بخشهای وابسته به نیروی انساني آن بله طلور ملداوم بلا بحلران
انطباق پذیری با تحوالت تکنولوژیکي مواجه ميشود .لیکن شلواهد نشلان ميدهلد مسلیرهایي کله در
شرایط فعلي صنعت چاپ برای پرورش استعدادهای نیروی انساني در این رشته تلدار دیلده اسلت ،از
کفایت الزم برخوردار نیست .سالخوردگي توأم با کاهش تعداد فعالین در این صنعت ،للزوم بلازنگری در
تربیت نیروی انساني کارآمد در این حرفه تخصصي را اجتنلاب ناپلذیر سلاخته اسلت (.)Henry, 2016
البته تربیت نیروی انساني حرفهای با هدف بهبود بازگشت سرمایه در صنعت و تجلارت ،بلدون اسلتقرار
یك سیستم آموزشي کارآمد و مؤثر امکان پذیر نیسلت ،در ایلن خصلو هلر چنلد سیسلتم ملدیریت
کیفیت با رویکرد ایزو  10015که با تمرکز بر توسعه منابع انساني در سازمانها مستقر ميشود و فرایند
آموزشي را بهبود ميبخشد و در تالش است تا آموزش اثربخشتر را در سازمان بنا به ضلرورت غیرقابلل
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انکار استفاده از روشهای مدرن مدیریتي فراهم آورد (ذاکریان و همکاران ،عسلگری و ملداحي.)2013 ،
لیکن مدل جامعي که با تمرکز بر مدیریت منابع انساني و نیاز صنعت و مدیریت آموزشي؛ ایلن مفلاهیم
را در صنعت چاپ و نشر در بر داشته باشد ،موجود نميباشد.
مسئله آموزش در چاپ مقولهای است که در کنار سایر مسائل و مشکالت بهصورت دغدغهای جدی
ب رای خانواده چاپ مطرح است و به واسطه عدم توجه جدی به آموزش ،بازار ایران تحت تأثیر کشورهای
همسایه قرار گرفته است و حتي برخي کاالهای ما توان رقابت کیفي با سلایر کشلورها را ندارنلد .توجله
نکردن به مسئله آموزش و کیفیت در چاپ ،صادرات ایران را با مشکل روبله رو کلرده اسلت .مهمتلرین
راهکار برای بالفعل کردن پتانسیلها مدیریت آموزش صحیح و نظام مند است .چرا که آموزش عالوه بلر
تغییر دیدگاه سنتي حاکم بر چاپ و ارائه شیوههای جدیلد ملدیریتي ميتوانلد اسلتفاده بهینله و تملام
ظرفیتي ،از تکنولوژی روز را فراهم کند .در ایران آموزش چاپ چندان جدی گرفته نشده است .بنابراین
اهمیت ایجاد سیستم آموزشي جامع در صنعت چاپ مبرز و نیازمند اقدامي فوری است که در این مقاله
به طراحي و اعتباریابي چنین مدلي پرداخته شده است.

مبانی نظـری پژوهش

نتایج تحقیقات انجام شده اقتصادانان امریکایي از دهه  1960ملیالدی ،مویلد ایلن نکتله اسلت کله
بازدهي کارکنان امریکایي به میزان  2برابر وضع موجود افزایش یافته اسلت 66 .درصلد از ایلن افلزایش
بازدهي با آموزش و یادگیری ارتباط مستقیم داشلت .بله هملین دلیلل از هلر  10شلرکت امریکلایي 9
شرکت دارای اداره آموزش و رشد منابع انساني هستند .تحقیقات «ویلیامز جیمز» 1در دانشگاه هلاروارد
در دهه های پس از آن نیز گویای این مطلب است که کارکنلان در شلرایط معملول تنهلا بلا  20تلا 30
درصد از توانایي خود کار مي کنند .چنانچه آموزش ببینند و به طور مؤثری بر انگیخته شوند  80 ،تا 90
درصد توانایيها و قابلیتهای خود را بروز ميدهند .همچنین نتایج تحقیقات در دهه جاری ملیالدی در
شرکت موتوروال و شرکت روورگروپ حکایت از کاهش هزینه  3/3میلیارد دالری ،دو برابلر شلدن سلهم
فروش هر کارمند و افزایش  47درصدی سلود در فاصلله زملاني پلنج سلاله را دارد (خراسلاني.)1388 ،
بنابراین کسب مزیت رقابتي و متفاوت شدن سازمانها در گرو منابع انساني آملوزش دیلده ،یادگیرنلده،
دانش آفرین و توسعه یافته است (حلق شلنو ،1387 ،وزیلن کریمیلان ،صلفری و خسلروی .)1394 ،در
اقتصاد جهاني امروز دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایههای مالي و فیزیکلي شلده اسلت
( .)Chen, zhu and xie, 2004دنیای امروز ،اقتصاد صنعتي را پشت سر گذاشته و وارد اقتصاد مبتنلي
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بر آموزش شده است .اقتصاد مبتني بر آموزش ،اقتصادی است که در آن تولید و بهرهبرداری از آملوزش،
نقش اصلي را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا مينماید .یکي از ویژگيهای ممتاز اقتصاد مبتنلي بلر آملوزش،
جریان هنگفت سرمایه گذاری در سرمایه انسلاني و تکنوللوژی اطالعلات و ارتباطلات اسلت .نتلایج یلك
تحقیق سه ساله در سنگاپور حاکي از آن است که هفده درصد شرکتهای تجاری و صنعتي ورشکسلت
شدهاند .در حالي که این نسبت در مورد شرکتهایي که برنامه آموزش کارکنان را انجام دادهانلد ،کمتلر
از یك درصد بوده است .امروزه آموزش و بهسازی منابع انساني به عنلوان یکلي از اسلتراتژیهای اصللي
دستیابي به سرمایه انساني با سازگاری مثبت با شلرایط تغییلر بله عنلوان دو مزیلت رقلابتي سلازمانها
قلمداد ميشود .از این رو اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمان نمایلان شلده اسلت (جلیلونلد،
 ،1388فتحيواجارگاه ،1394 ،خراساني ،1392 ،ابراهیملي قلوام ،1390 ،ژیلانپور .)1390 ،کارکنلان و
اعضای یك سازمان باید پیوسته چیزهای تازهای فرا گیرند ،مهارتهای جدید بیاموزند تا خود را بلا ایلن
تغییرات و نوآوریها سازگار سازند .بنابراین بروز کردن دانش و مهارت اطالعات و توانایيهلای کارکنلان
یك امر حیاتي و ضروری به نظر ميرسد و عمق این مهلم در سلایه شناسلایي نیازهلای کارکنلان و بله
دنبال آن تدوین یك برنامه صحیح و اصولي امکان پلذیر ميباشلد ( Witken, 2003و فرجلاد.)1388 ،
این موضوع لزوم توجه به آموزش منابع انساني را مورد تأکید قرار ميدهلد (خراسلاني .)1392 ،در ایلن
بین به طور کلي آموزش مدیران پیچیدهترین و باالترین سطح معرفت در سازمان است .آموزش ملدیران
حاصل آموزش ،توسعه و تجربه است که در واقع تلفیق سیستماتیك این عوامل باعث یادگیری ملدیران
ميشود ( .)Ridgell & Lounsbury, 2004با توجه به اهمیت آموزش ،جهلت جلاریسلازی آملوزش،
هریك از صاحبنظران و متخصصان توسعه منابع انساني مبتني بر دیدگاه و ارزشهای محوری خلود ،بله
مدلسازی درباره آموزش و بهسازی کارکنان و مدیران پرداختهاند .با این وجود شباهتهای این الگوهلا
بسیار بیشتر از تفاوت آنهاست .از جمله این الگوها ميتلوان بله الگوهلای سلینگر ، ISD ،1اسلتونراثول،2
پاتریك ،بایلي ،3کني و راید ،4برملي ،5نو ISO 10015 ،6و  ...اشاره نمود (رشتیاني و عباسلوور.)1391 ،
امروزه مدلسازی و مبحث استاندارد نمودن آموزش باتوجه به سرمایهگذاری کالن مؤسسات ،سازمانهلا
و شرکتها اعم از خصوصي و دولتي بر امر آموزش ،یکي از ضروریات ميباشلد .در ایلن بلین اسلتاندارد
ایزو 10015که به حق یکي از منحصر به فردترین استانداردها در زمینه آموزش است ،دنیایي از مفاهیم
و مطالب آموزشي نهفته است .این استاندارد برای ایجاد ،اجلرا و نگهلداری فرآینلد آموزشلي سلازمانها،
شرکتها و مؤسسات بسیار اثربخش خواهد بود .با پیادهسلازی ایلن اسلتاندارد در فرآینلدهای آملوزش
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شرکت و سازمانها ميتوان با زبان جهاني خود را همنوا ساخت .باریكبیني و ظرایف ایلن اسلتاندارد در
مقولههای اثربخشي آموزش ،بهرهوری آموزش ،اعتباربخشي آموزش و دهها موارد دیگر و در عین حال با
زباني ساده و بيآالیش مطرح نمودن مباحث پیچیده و فني آموزش ،از ویژگيهای ممتاز این اسلتاندارد
است .این استاندارد ميخواهد پارادایم ساده اندیشي و سطحي نگری به فرآیند آملوزش را بلا رویکلردی
حرفهای و تخصصي بله املر آملوزش تغییلر دهلد (ابراهیملي قلوام1390،؛ Jacobs & Wang, 2007؛
 .)Kalinic & Arsovski, 2009بر همین اساس استاندارد ایزو  10015نه تنها در جهلت توسلعه یلك
برنامه آموزشي استفاده ميشود .بلکه راهنمای مؤثری در زمینة تهیه دورهها ،مواد آموزشلي و آزمونهلا،
مسئولیت تهیه کنندگان آموزشي چه در درون یك شرکت و چه در خارج از سازمان ميباشد( Hofer,
 .) Yu, & Pintrichدر واقع بر خالف دیگر ابزارهای مدیریت کیفیت ،ایزو  10015به سلازمان کملك
ميکند تا آموزش و ارزیابي را به اهداف عملکردی سازمان مرتبط سازد .این رویکلرد بلرای سلازمان ،در
خصو سرمایهگذاری بر روی صالحیتهای نیروی انساني و بهبود بهرهوری ناشي از آملوزش بلازخورد
مداومي را مهیا ميکند (Saner& Yiu, 2005؛ حسیني و محملدی ،1389 ،عباسزادگلان و تلر زاده
 .)1388ضمنا در دنیای پر رقابت کنوني ،بهرهوری به عنوان یك فلسفه و دیدگاه مبتنلي بلر اسلتراتژی
بهبود ،مهمترین هدف هر سازماني را تشکیل ميدهد و ميتواند همچون زنجیلرهای فعالیتهلای کلیله
بخشهای جامعه را در برگیرد .به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلي مدیران هر سلازمان اسلتفاده
مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کلار ،سلرمایه ،ملواد ،انلرژی و اطالعلات ميباشلد
(اهللوردی ،فرحآبادی و سجادی .)1389 ،این امر سلبب شلده اسلت کله در کلیله کشلورها بهلرهوری و
استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از کاال و خدمات) به اولویتي ملي
تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضلوع بهلرهوری
ممکن نیست (پویان و معصومي.)1388 ،

 -2روش تحقیق
با توجه به ماهیت این طرح پژوهشي ،مدلهای آمیخته 1از نوع طرحهلای تحقیلق آمیختله بله هلم
تنیده 2بکار گرفته شد .در این نوع طرحها ،پژوهشگر به هلر دو مجموعله دادههلای کمّلي و کیفلي وزن
یکسان ميدهد (بازرگان .)1391 ،در واقع در این پژوهش عمالً دو نلوع پلژوهش کیفلي از نلوع تحلیلل
پدیدارشناسانه و کمّي از نوع همبستگي مورد استفاده قرار گرفلت .للذا جامعله پلژوهش در بخلش اول
خبرگان صنعت چاپ و نشر بودند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تا مرز اشباع نظری  45نفر از
خبرگان ص نعت چاپ و نشر به عنوان نمونه نهایي ،در این پژوهش مشارکت داشتند .جامعه پلژوهش در
Mixed Model
Triangulation
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بخش دوم نیز کلیه کارکنان شرکت چاپ و نشر بانك ملي ایران بودند .با اسلتفاده از فرملول کلوکران و
نیز نمونهگیری تصادفي  150نفر از کارکنان این شرکت به عنوان نمونه پلژوهش انتخلاب شلدند .روش
گردآوری دادهها نیز در این پژوهش متنوع بوده و متناسب با پرسشهای پژوهش ساماندهي شده اسلت.
در بخش اول پژوهش گردآوری دادهها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد .همچنلین ابلزار
جمعآوری دادهها در این بخش پژوهش یك پرسشنامه محقلق سلاخته بلود .صلحت و دقلت دادههلای
بخش کیفي پژوهش با روشهلای بلازبیني توسلط اعضلاء ،جسلتجو بلرای ملوارد منفلي یلا توضلیحات
جایگزین ،بازبیني توسط همکاران (عابدی )1389 ،پیگیری شد .اعتبار و روایي دادههلای کمّلي نیلز بله
ترتیب با استفاده از روایي صوری و آلفای کرونباد برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیلل دادههلا اسلتفاده
در سویه کیفي پژوهش برای تحلیل مصاحبهها از رویکلرد کالیلزی و بلرای تجزیله و تحلیلل دادههلای
حاصله از اجرای سویه کمي پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده شد .مالحظات اخالقلي اعلم از
داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق ،اطمینان از محرمانه بودن اطالعات و امکان برقراری ارتبلاط دوطرفله
در صورت نیاز مراعات گردید.

 -3یافتههای پژوهش
در این بخش تحلیل دادههای پژوهش گزارش شده است .همانگونه که اشاره شد با توجه به ماهیلت
این پژوهش عمالً دو نوع سؤال متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است کله در ادامله بله تفکیلك
گزارش ميشود.
پرسش اول پژوهش :وضعیت موجود مدیریت آموزش در صنعت چاپ و نشر ایران از لحاظ
پدیدارشناسی چگونه است؟

داده های الزم جهت تحلیل این پرسش از طریق مصاحبه به دست آمد ،لذا توصیف کللي و مختصلر
فرایند مصاحبه ضروری به نظر ميرسد .اساساً مصاحبههای کیفلي از انعطلاف پلذیری برخوردارنلد و بلر
اساس دادههای به دست آمده در جریان تحقیق تغییر ميکنند .ذهن پژوهشگر خالي از سؤاالت از پیش
تعیین شده نميباشد ،ولي امکان تغییر ،افزایش و یا حذف سؤاالت بر اساس دادههای به دسلت آملده از
شرکت کنندگان وجود دارد .پژوهشگر سعي کرد از سؤاالت کاوشي ،از قبیل " :ميتوانید برایم یك مثال
بزنید؟ آیا منظورت این است که  ...چگونه  ...و  "...در طول مصاحبه استفاده کند .مصاحبهها از نوع بلاز
و نیمه ساختار یافته و متعامل و انفرادی بودند که ضبط و در اسلرع وقلت پیلاده و کدبنلدی و تجزیله و
تحلیل شدند تا بازخورد الزم برای مصاحبههای بعدی یا کفایت و اشباع دادهها را فلراهم کننلد .قبلل از
مصاحبه ،رضایت کامل از شرکت کنندگان و اجازه ضبط مصاحبهها اخذ شد .مشارکت کنندگان در ایلن
بخش از پژوهش با مدیریت پژوهشگر ،جلسات بحث گروهي بلرای اسلتخراج محتواهلا ،تنظلیم گردیلد.
مدت زمان جلسات به طور متوسط یك ساعت در نظر گرفته شد .بحثهای گروهي تا رسیدن بله غنلای
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الزم و در اصطالح اشباع اطالعاتي 1پیگیری شد .پس از اولین مصاحبه و دسلتنویس کلردن اطالعلات،
مطالب از نظر ناقص بودن یا نامفهوم بودن ملورد بررسلي قلرار داده شلدند .سلوس دادههلا بله شلرکت
کنندگان برگشت داده شد و نظرات تکمیلي به هنگام شکلدهي به الگوی مدیریت آموزش شرکت چاپ
و نشر کمك کرد .در نهایلت دادههلای حاصلل از مصلاحبهها طبلق رویکلرد پدیدارشناسلي توصلیفي-
کالیزی تحلیل شدند که در ادامه گزارش ميشلود .در مرحلله اول؛ ملروری بلر تملام اطالعلات صلورت
گرفت .در این مرحله ،اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبهها چندین مرتبه خوانلده ميشلد تلا محتلوای
کلي آن در شود .این کار همراه با گوش دادن به بخشهایي از اطالعات ضبط شده صورت ميگرفلت.
به این صورت که ابتدا محقق کلیه توصیفها و تجارب شرکت کنندگان را به منظور در و هم احساس
شدن با آنها با دقت و تأمل مطالعه نمود .در مرحله دوم؛ بیرون کشیدن جمالت مهم انجام شد .عبلارات،
جمالت یا پاراگرافهایي که مربوط بله سلؤاالت پرسلیده شلده در مصلاحبهها هسلتند جلدا شلده و در
فایلهای جداگانهای نگهداری ميشدند .این کار به این دلیل انجام گرفت که اطالعاتي که درصد اهمیت
کمتری دارند از دست نروند ،زیرا ممکن است در مراحل بعدی اهمیلت آنهلا مشلخص شلود .در مرحلله
سوم؛ معلاني فرموله شده ایجلاد شد .برای هر جمله مهلم ،یلك توصلیف کوتلاه از معنلي پنهلان در آن
نوشته ميشد .این فرایند توسط محقق به صورت جداگانه انجام شد و سلوس معلاني بیلرون کشلیده از
جمالت با هم ترکیب شدند تا یك معني مشتر حاصل شد .به عبارت بهتر محقق تالش کرد که به هر
یك از جمالت استخراج شده مفهوم خاصي ببخشد .برای مثال توصیف چند شرکت کننلده در پلژوهش
ذکر شده و چگونگي انجام کار شرح داده ميشود:
برای آموزش کارکنان ،استادی که برای تدریس ميآید ،از کتبي که در دانشگاهها تدریس ميشود استفاده
مي کند و در هر دوره دروس جدیدی مورد آموزش قرار مي گیرد و اکثر افراد اساتید دانشلگاه هسلتند (شلرکت
کننده .)1

پژوهشگر سعي نمود که به جمالت مهم مفاهیم خاصي بدهد مثالً با توجه به اظهارات فوق مفلاهیم
زیر استنباط شد:
کد  -)16برون سواری آموزش
کد  -)14استخراج محتوای آموزشي از منابع دانشگاهي
مدیر تصمیم مي گیرد که چه چیزی باید به ما آموزش داده شود و ما باید آن را یاد بگیریم .او به ما یاد
ميدهد که برای انجام کارمان از چه روشي برویم (شرکت کننده .)2
کد  -)11تعیین نیاز آموزشي مبتني بر تشخیص مدیر
کد  -)1تعیین نیاز آموزشي مبتني بر وظایف کارمندان و کارگران

Data Saturation

1-
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جدول  :1کدگذاری مفاهیم استخراج شده از تجارب کارکنان و مدیران شرکت چاپ و نشر
متغیر اصلی
مدل

ابعـاد هر متغیر

تعیین صالحیت مورد نیاز هر شغل
تعیین صالحیت کارکنان
نیازسنجي
آموزشي

زیرشاخههـای هر بعد
کد .1تعیین نیاز مبتني بر وظایف کارکنان
کد .2فقدان شرح شغل
کد .3حضوریابي فراگیران براساس شرح وظیفه ایشان
کد .4ارزیابي میزان صالحیت و شایستگي کارکنان

تهیه طرحهای رفع اشکاالت احتمالي
مربوط به صالحیت

کد .5گاهاً وجود آموزشهای دروني
نظرخواهي از کارکنان

تعیین نیاز آموزشي براساس تجزیه و
تحلیل نیازهای مورد انتظار سازمان
در مقایسه با صالحیت موجود
کارکنان

کد .6استفاده از ایزو  9000برای آموزش کارکنان
کد .7تعیین نیاز مبتني بر تجربه فراگیر
کد .8تعیین نیاز مبتني بر اقتضای زمان بدون استانداردگذاری

تعیین الزامات محصول و خدمات
الزامات قانوني
اولویتهلای سازماني
الزامات و خواستههای مشتریان

تدوین طرح درس (نقشه اجرایي
تدریس) و دراختیار دادن آن برای
مجریان و مربیان آموزش
برنامهریزی
آموزشي
توجه به ابعاد شناختي ،عاطفي-
انگیزشي و عملي اهداف

تعیین جزئیات نقشه راه یادگیری

کد .9تعیین مقدار نفر ساعت آموزش
کد .10تعیین نیاز مبتني بر بیانات اتحادیه
کد .11تعیین نیاز مبتني بر تشخیص مدیران
کد .12عدم توجه به مشتری در برنامه آموزشي
کد .13فقدان عناوین آموزشي مدون
کد .14تعیین محتوای آموزشي از منابع دانشگاهي
کد .15تعیین محتوای آموزشي از سازمان
کد .16برون سواری آموزش کارکنان
کد .17تعیین بودجه ساالنه برای آموزش
کد .18فقدان آگاهي کارکنان از وجود بودجهبندی آموزشي
کد .19شناسایي انگیزه کارکنان برای حضور در کالسها
کد .20برخوردار شدن از مزایای خا برای شرکت کنندگان
در دورههای آموزشي
کد .21سنجش میزان رضایت شغلي کارکنان با نظرسنجي،
مشاهده ،صندوق پیشنهادات
کد .22وجود گواهینامه آموزش
کد .23فقدان جزئیات برنامه
کد .24عدم تعیین تقویم آموزشي ساالنه با زمانبندی دقیق
کد .25فقدان شناسنامه آموزش
کد .26فقدان آگاهي از اهداف آموزشي
کد .27فقدان برنامه آموزش
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ادامه جدول  :1کدگذاری مفاهیم استخراج شده از تجارب کارکنان و مدیران شرکت چاپ و نشر
متغیر اصلی
مدل

ابعـاد هر متغیر
فراهم آوری تمهیدات الزم برای
اجرای برنامه آموزش

فراهم آوری و
اجرای
آموزش

تشریح مقاصد برنامههای یادگیری و
یاددهي برای مربیان و فراگیران
تأمین وسایل و تجهیزات سخت
افزاری و نرم افزاری جهت اجرای
برنامه آموزشي

ارزشیابي
نتایج آموزش

نظارت

زیرشاخههـای هر بعد
کد .28ضعف واحد منابع انساني سازمان
کد .29اخذ مشورت جهت آموزش کارکنان
کد .30عدم آگاهي دادن به فراگیران راجع به اهداف آموزشي
کد .31تهیه مرکز آموزش با مدیر و امکانات الزم
کد .32آموزش از مسئوالن بیرون سازمان
کد .33مشخص نمودن خالءها ،کمبودها و کاستيهای آموزشي
کارکنان
کد .34وجود نمودار قبل و بعد از آموزش کارکنان
کد .35ارزشیابي به صورت آزمون پس از دوره
کد .36ارزشیابي به صورت عملي پس از دوره
کد .37استفاده از فرم نظرسنجي برای ارزیابي نظرات
کد .38قابلیت اندازهگیری نتایج آموزش
کد .39تأثیر مثبت آموزش بر بازگشت سرمایه
کد .40تأثیر مثبت آموزش بر بهبود کیفي
کد .41تأثیر مثبت آموزش بر کاهش هزینههلا
کد .42گزارش کنش و عملکرد آموزش به مدیر سازمان
کد .43تهیه پرونده آموزش ناقص

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

در مرحله چهارم ،معاني فرموله شلده در داخلل دسلتهها و شلکل دادن مضلامین (تمهلا) در درون
دستههای مختلف قرار ميگیرد .مضامین در این مرحله ،عبارات و جمالت کوتاهي از معاني فرموله شده
بود .مضامین توسط هر یك از نفراتي که مرحله چهارم را بله انجلام ميرسلاندند ،بله طلور جداگانله در
دستهها ایجاد شده و پس از آن به بحث گذاشته ميشلد .تکلرار مضلامین ،یکلي از شلاخصهای اعتبلار
است .برای تعیین اعتبار دادهها در این مرحله ،یك نفر از افراد ذیصالح مضامین بله دسلت آملده را بلا
اطالعات تطبیق ميداد .لذا در این مرحله محققین ،مرحله سوم را برای هلر یلك از توضلیحات شلرکت
کنندگان تکرار کرده و سوس مفاهیم فرموله شده را به درون دسته بندیهای خلا موضلوعي مرتلب
نمود .البته محققین جهت موثق بودن مطالب به توضیحات اصلي رجوع ميکنند .در این مرحلله ممکلن
است اختالف نظر درون و پایین مطالب باشد و کالیزی توصلیه ميکنلد کله محقلق نبایلد از دادههلا و
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مطالبي که متناسب نیستند چشم پوشي کند .بنابراین پژوهشگران اقدام به دسته بندی مفاهیم فرمولله
شده به درون دستههای خا کرد و بر اساس هدف پژوهش ،کلیه مفاهیم فرموله شده در پلنج دسلته
قرار داده شدند .مرحله پنجم عبارت است از ایجاد یك توصیف روایتي مختصر .در این مرحله پژوهشلگر
قادر به ترکیب نمودن کلیه عقاید استنتاج شده به درون یك توصیف جامع و کامل شامل همه جزئیلات
از پدیده تحت مطالعه گردید .در این قسمت ضمن ارائه عین توصلیفات شلرکت کننلدگان و اسلتخراج
جمالت مهم ،دستهبندی مطالب نیز صورت گرفت .به عبارت دقیقتر ،مفاهیم کلیلدی اطالعلات کله بلا
اتفاق نظر پژوهشگران انتخاب شده بودند ،بله صلورت خالصلهای روایلتوار نوشلته ميشلدند .توصلیف
روایتي ،به منظور بیان یافتهها در قالب جمالت بدون ایهام و به صورت خالصه است .این خالصه توسلط
پژوهشگر نوشته شد و سوس نفر دوم به اتفاق پژوهشلگر بله تصلحیح آن پرداختنلد .در مرحلله ششلم
کالیزی ،پژوهشگر اقدام به خالصه کردن توصیف کلي به یك ساختار واقعي و ضروری نمود .کارمندان و
کارکنان صنعت چاپ و نشر با تجارب متعددی در ارتباط با آموزش خویش روبهرو ميشوند .در مراحلل
اولیه بر واقعي بودن نیاز به آموزش باور ندارند .بعد از یقین پیدا کردن به سودمندی آموزش وارد مرحله
مقاومت مي شود .آنچه که در ارتباط با سیستم آموزشي شرکت چاپ و نشر مشهود اسلت ،فقلدان نظلام
مدیریت آموزش مدون است .درحالي که مدیران سازمان در تالش برای اجرای بهتر آملوزش ميباشلند،
به نظر مي رسد در این راستا واقعاً سر در گم بوده و اقداماتي که انجام ميدهند گاهي صرفاً به علت الزام
قانوني و سلب تکلیف بوده است و گاهي از روی عالقه به بهبود وضع موجلود و تلالش بلرای سلودآوری
بیشتر .اطالع رساني ها و ارتباطات در این شرکت از وصع مطلوبي برخوردار نیست .در مصلاحبهها اتفلاق
نظر وجود نداشته و برخي از افراد از اهداف و دالیل و برنامههای آموزشي اطالع داشلتهاند و گلاهي ایلن
عدم آگاهي به طور چشمگیری باال بوده است .در این شلرکت از سیسلتم ایلزو  9000صلحبتهایي بله
عمل آمده بود و برخي از کارکنان ميپنداشتند که بر اساس ایزو  9000آموزش ميبینند .اما آنچله کله
از سیستم ایزو  9000در تئوری و عمل وجود دارد رویت نشد .و تنهلا هاللههایي از آن در ذهلن وجلود
داشت .لذا در این راستا متناسب با سیستم استاندارد  10015پنج بعد ميبایسلت در ملدیریت آملوزش
این شرکت مد نظر قرار گیرد و متناسب با شرایط شرکت بومي سازی شود.
مرحله هفتم کالیزی عبارت است از بازگشت به منظور تعیین اعتبار .نتایج برای شلرکت کننلدگان
شرح داده شد و ازآنها خواسته شد تا نظرات و واکنشهای خود را راجع به نتایج ارائه دهنلد .در مرحلله
هفتم کالیزی محقق جهت موثق نمودن یافتهها به شرکت کنندگان در پژوهش رجوع کلرد .بلرای ایلن
کار به دلیل مالحظات اخالقي و عدم داشتن نام شرکت کنندگان ،پژوهشگر با افراد مشابه با نمونلههای
مورد پژوهش مصاحبه مجددی به عمل آورد و آنها یافتههلا را مورد تأیید قرار دادند .در نهایلت نیلز بله
منظور تعیین قابلیت پیگیری؛ فعالیتهای روزانه فرایند تحقیق ،توسلط پژوهشلگر بله صلورت گلزارش
کتبي نوشته شد و تجربهی شخصي پژوهشگران در برخورد با شرکت کنندگان ثبلت شلد .همچنلین در
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طول تحقیق در صورتي که الزم بود ،سؤاالتي به مصاحبه اضلافه و یلا از آن حلذف ميشلد .جملعآوری
دادهها و تحلیل آن در مطالعه ،همزمان انجام شد.
اعتبار بخشی یافتهها از طریق ارزشیابی شرکت کنندگان از نتایج
معیار انتخاب مشارکت کنندگان در این تحقیق ،تمایل ایشان برای شلرکت در تحقیلق و دارابلودن
تجربه کافي راجع به آموزش و صنعت چاپ و نشر بود .محتلوای مباحلث بلا کسلب اجلازه از مشلارکت
کنندگان ضبط شده و در اسرع وقت نسلخهبرداری گردیلد و بله روش تجزیله و تحلیلل محتلوا 1ملورد
بررسي قرار گرفت .با بازخواني مکلرر دادههلا و بلا غوطلهوری 2در اطالعلات ،جملالت و مفلاهیم اصللي
استخراج گردید .مفاهیم کلیدی و اصلي در کنار یکلدیگر قلرار داده شلد و پلس از مقایسله بلا تجلارب
محقق ،محور اصلي آموزش تعیین گردید و در قالب مدلي تدوین گردید .در ایلن مطالعله ،بلرای تأییلد
استحکام و دقت تحقیق3؛ مقبولیت 4و همخواني 5و عینیت پذیری دادهها 6ملورد بررسلي قلرار گرفلت.
مقبولیت یا افزایش میلزان پلذیرش دادههلا از راههلای مختلفلي حاصلل گردیلد کله شلامل مقبولیلت
7
پژوهشگر ،تجربه کافي محقق و توانمندی علمي وی بر اساس درجه تحصیلي ،از جنبه درگیری مستمر
به صورت درگیری مستمر ذهني با دادهها برای افزایش وسعت و عملق اطالعلات ،مشلاهده ملداوم 8بله
صورت خواندن چندین باره دادهها و تجزیه و تحلیل قرار دادن آنها و اسلتفاده از تلفیلق در جملعآوری
اطالعات به صورت تلفیق روش بحث گروهي و مشاهده غیرسلاختاردار چهلره بله چهلره ،ملرور دسلت
نوشتهها توسط مشارکت کنندگان 9که بلرای تأییلد اعتبلار محتواهلای اسلتخراج شلده انجلام شلد ،در
جلسهای دیگر ،موارد با پاسخ دهندگان مطلرح و نظلرات نهلایي ایشلان جمعبنلدی گردیلد ،و بلاالخره
جستجو برای شواهد مغایر 10بود که از دیگر یافتههای مغایر در مطالعات دیگر بلرای افلزایش مقبولیلت
استفاده شد .گزارشات و یادداشتهای پژوهش به دیگر محقق صاحب نظر در آموزش در صنعت چاپ و
نشر داده شد تا مشابهت یافتهها توسط هر دو محقق اثبات گردد .بدین ترتیب عینیلت پلذیری دادههلا
حاصل گردید .برای دستیابي به همخواني یافتهها (مشابه پایایي در پژوهش کمي) ،از محقق دیگری که

1-

Thematic Analysis
Immersion
3- Rigor
4- Credibility
5- Dependability
6- Confirmability
7- Prolong Engagement
8- Persistent Observation
9- Member checks
10- Searching for Disconfirming Evidence
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ارتباط با پژوهش نداشته ،به عنوان ناظر خارجي استفاده گردید .با توجه به وجود در
همخواني نیز تأیید گردید.
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مشلابه یافتلهها،

طراحی مدل مفهومی از مدیریت آموزش

از مفاهیم استنباط شده از شرکت کنندگان در این بخش از پژوهش در یلك مفهلوم کللي بله نلام
مدیریت آموزش استنتاج شد و به زیرمفهومهایي تقسیم شدند .مفاهیم فرموله شده در شکل  1نملایش
داده شده است .الزم به ذکر است ،مدل به شکل عقربههای ساعت طراحي گشت تا فرایند بودن ملدل را
به نمایش درآورد .همچنین در طراحي مدل به ترتیب مراحل نیز توجه شلد .ایلن ترتیلب سلازی عملالً
نوعي بازسازی و توسعه مدل ایزو  10015نیز مي تواند محسوب شود.
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نیاز سنجی آموزشی
-

-

تدوین شرح شغل
تدوین شرایط احراز شغل
تعیللللین نیللللاز آموزشللللي
براساس آینده نگری
تشللکیل کمیتلله برنامللهریزی
نیروی انساني

-

-

برنامهریزی آموزشی
تعیللین الزاملللات محصلللول و خلللدمات ،الزاملللات
قانوني و الزامات و خواسته های مشتریان
تمرکللز بللر اولویتهللای سللازمان (توجلله بلله ابعللاد
شللناختي ،عللاطفي -انگیزشللي و عملللي اهللداف
سازمان)
تعیین جزئیلات نقشله راه یلادگیری (تلدوین طلرح
درس و دراختیللللار دادن آن بللللرای مجریللللان و
مربیان آموزش)

-

مدل مدیریت
-

آموزش

-

-

نظارت
مطابقلللت نتلللایج بلللا
اهللللداف آموزشللللي و
سازماني

-

فراهم آوری و اجرای آموزش
فلللراهم آوری تمهیلللدات سلللازماني
(تشللریح مقاصللد برنامللههای یللادگیری
و یاددهي برای مربیان و فراگیران)
تامین وسایل و تجهیزات سخت افزاری
و نرم افزاری
تمرکز بر کار گروهي

ارزشیابی نتایج آموزش
نظرسنجي مرتبط با کنش
ارزشیابي دانش از طریق امتحان

ارزشیابي دانش
شکل  :1مدل مفهومی طراحی شده از مدیریت آموزش در صنعت چاپ و نشر
منبع( :یافتههای پژوهشگران)
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پرسش دوم پژوهش :آیا مدل ساختاری (مدل مفهومی طراحی شده) از مدیریت آموزش در
صنعت چاپ و نشر بانک ملی با دادههای تجربی انطباق دارند؟

پرسش دوم پژوهش حاضر دارای ماهیتي کمي است لذا کلیه شلاخصهای یلك پلژوهش کملي در
تحلیل این پرسش مورد استفاده قرار گرفت .بر این اساس جامعه آماری کلیه کارکنلان شلرکت چلاپ و
نشر بانك ملي ایران بودند که با استفاده از فرمول کوکران  152تن از ایشان بله عنلوان نمونله پلژوهش
انتخاب شدند و به یك پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادنلد .پلس از گلردآوری دادههلا ،بلا اسلتفاده از
نرمافزارهای " "SPSSو " "lisrelبله تجزیله و تحلیلل دادههلا پرداختله شلد .در ادامله بررسلي ملدل و
دادههای تحقیق به ترتیب گزارش شده است.
بررسی نرمال بودن و روایی دادههـا (تحلیل عاملی تأییدی)
در این مرحله ابتدا نرمال بودن توزیع آماری متغیرها در جامعه مورد نظر برآورد گردید .لیکن پلیش
از ارزیابي مدل ساختاری ارائه شده ،الزم است معناداری وزن رگرسیوني (بار عاملي) سلازههای مختللف
پرسشنامه در پیشبیني گویه های مربوطه ،بررسي شده تلا از برازنلدگي ملدلهای انلدازهگیری و قابلل
قبول بودن نشانگرهای آنها در اندازهگیری سازهها اطمینان حاصل شود .این مهم ،به وسیله دو شاخص
کشیدگي و چولگي با استفاده از تکنیك تحلیل عاملي تأییلدی ( )CFAو نرمافلزار  LISRELبله انجلام
رسید .همچنین هریك از مدلهای اندازهگیری بهطور جداگانه بررسي شدند و مدل اندازهگیری کلي نیز
مورد بررسي قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملي تأییدی برای گویههای پرسشنامه در جدول  2ارائله شلده
است.
جدول  :2نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای گویههای پرسشنامه
متغیر

گویه

کشیدگی

چولگی

بار عاملی

سطح معناداری

نتیجه

Q1

-1/536
-0/337

0/192
-0/216

0 /855
0 /675

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q3
Q4

-1/539

0/350

0 /852

0.000

معنادار

-1/623
-1/452

0/260
0/319

0/898
0/871

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q6

-1/167

0/330

0/822

0.000

معنادار

Q7

-1/143
1/13

0/449
0/491

0/836
0/753

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q9

-0/868

0/572

0/787

0.000

معنادار

Q10

-0/424
-0/058

0/741
0/893

0/766
0/715

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q12

-0/151

0/899

0/686

0.000

معنادار

Q2

Q5
نیلازسنجي آموزشي

Q8

Q11
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ادامه جدول  :2نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای گویههای پرسشنامه
متغیر

برنامهریزی آموزشي

فراهم آوری و اجرای
آموزش

گویه

کشیدگی

چولگی

بار عاملی

سطح معناداری

نتیجه

Q13

-0/208

0/791

0/687

0.000

معنادار

Q14

-0/552

0/603

0/659

0.000

معنادار

Q15

-1/223

0/267

0/814

0.000

معنادار

Q16

-1/220
-1/325

0/179
0/266

0/810
0/838

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q18
Q19

-1/265

0/181

0/872

0.000

معنادار

-1/235

0/302

0/834

0.000

معنادار

Q20

-1/220

0/284

0/872

0.000

معنادار

Q21

-1/348

0/206

0/834

0.000

معنادار

Q22

-1/286

0/253

0/839

0.000

معنادار

Q23

-1/424

0/232

0/835

0.000

معنادار

Q24
Q25

-1/321

0/292

0/836

0.000

معنادار

-1/378
-1/270

0/125
0/358

0/876
0/805

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q27

-1/313

0/264

0/802

0.000

معنادار

Q28

-1/340
0/286

0/125
0/125

0/788
0/766

0.000
0.000

معنادار
معنادار

Q30
Q31

0/346

1/075

0/821

0.000

معنادار

0/447
0/190
-0/112

1/077
1/007
-0/478

0/816
0/750
0/65

0.000
0.000

معنادار
معنادار

0.000

معنادار

Q34

-0/332

-0/583

0/83

0.000

معنادار

Q35

2/25

-1/65

0/44

0.000

معنادار

Q36

1/075

-0/892

0/52

0.000

معنادار

Q37

0/027

-0/714

0/85

0.000

معنادار

Q38

0/213

-0/477

0/50

0.000

معنادار

Q39

2/164

-2/587

0/36

0.000

معنادار

Q40

0/170

-0/409

0/67

0.000

معنادار

Q41

0/375

-0/451

0.82

0.000

معنادار

Q17

Q26

Q29

Q32
Q33
ارزشیابي نتایج آموزش

نظارت

مدیریت آموزشي

منبع( :یافتههای پژوهشگران)
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همانطور که در جدول  2نشان داده شده است میزان کشیدگي و چولگي همه گویهها بین بلازه (2
و  )-2ميباشد که نشان دهنده نرمال بلودن دادههاسلت .پلس از اطمینلان از نرملال بلودن دادههلا بله
معناداری بارهای عاملي گویه مراجعه ميشود .مبنای معناداری گویهها این اسلت کله سلطح معنلاداری
برای آنها زیر  0/05باشد .همانگونه که مشاهده ميشود در مدل تحلیل علاملي برازشیافتله بلار علاملي
تمام متغیرها در پیشبیني گویههای مربوطه در سطح اطمینان  0/95دارای تفاوت معنادار با صلفر بلود،
بنابراین  41گویه پرسش نامه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مقدار آماره مجذور کای  399.8ميباشد
که معنيدار است .به عبارت دیگر الگوی ارتباط مؤلفههای شناسلایي شلده ،بلا الگلوی حقیقلي دادههلا
متفاوت نیست .همچنین از آنجا که مقدار شاخص نیکویي برازش ملدل  ، CFAیعنلي ریشله میلانگین
مربعات خطای برآورد 0.07 1ميباشد (با توجه به مقدار مطلوب زیر  0/08برای این شلاخص) ،ميتلوان
بیان کرد که این مدل برازش قابل قبولي با واقعیت دارد و معناداری بارهای عاملي هلر متغیلر مشلاهده
شده به متغیر مکنون مربوطه را مورد تأیید قرار ميدهد (جدول .)3
جدول :3شاخصهای برازش مدلهای تحلیل عاملی تأییدی
نام شاخص
درجه آزادی ()df
کای اسکوئر ()χ2
کای اسکوئر بهینه شده ()χ2/ df
نیکوئي برازش((GFI
ریشهی میانگین مربعات باقي مانده ))RMR

2 df ≤ χ2≤ 3 df
از  3کمتر
 0/8به باال
زیر 0/09

مدل اندازه گیری
185
399/8
1/73
0/845
0/061

مقدار مطلوب
-

شاخص برازش تطبیقي()CFI

 0/9به باال

0/947

ریشهی میانگین مربعات خطای برآورد ))RMSEA
شاخص نیکویي برازش ایجازی ()PGFI
شاخص برازش ایجازی هنجارشده ()PNFI

زیر 0/08
بین  0/6تا 1
بین  0/6تا 1

0/070
0/618
0/708

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

شاخص کای اسکوئر یکي از شاخصهای مطلق است ،هر چه مقلدار کلای اسلکوئر
)1
مدل کوچك تر باشد مدل تدوین شده توسط پژوهشگر رضایت بخشتر و بهتر است .چنانچله مقلدار
 Pبزرگتر از  0/05باشد ،مقدار کای اسکوئر برای مدل قابل قبول است .با توجه بله اینکله مقلدار P

برای مدل مذکور بزرگتر از  0/05است .مي توان نتیجه گرفت که مقدار کای اسکوئر برای مدل قابل
قبول است.

RMSEA

1-
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یکي از شاخص های عمومي شاخص کای اسکوئر به هنجار یلا نسلبي اسلت کله از
)2
تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر به درجه آزادی مدل محاسبه ميشود و اغلب مقادیر بلین  1تلا  3را
برای این شاخص قابل قبول ميدانند .همانطور که در جدول مشاهده ميشود این مقدار برای ملدل
مورد نظر  2 /559است که مقداری مناسب و قابل قبول است.
شاخص GFIیکي از شاخصهای تطبیقي است که مقدار بیشتلر از  0/8بلرای ایلن
)3
مقدار نشان از برازش خوب مدل توسط دادهها دارد .مقدار  GFIبرای مدل  0/929بدسلت آملد کله
نشان از برازش خوب مدل دارد.
ماتریس باقیمانده یکي از ماتریسهای معمولي است که هم ميتواند برای ارزیلابي
)4
برازش کلي (مدل تدوین شده) و هم برای برازش جزئي (پارامترها تعریف شده بین دو متغیر) ملورد
استفاده قرار گیرد .ریشه دوم میانگین مربعات باقي مانده یلا  RMRبلرای ملدل ملذکور  0/002کله
برای مدل مقداری مطلوب است.
شاخص برازش تطبیقي یا  CFIیکي از شاخصهای تطبیقي است که مقلادیر بلین
)5
 0/9تا  0/95به عنوان قابل قبول بودن و مقادیر باالتر از  0/95برای این شلاخص بله عنلوان بلرازش
بسیار خوب دادهها به مدل تفسیر ميشود .مقدار  CFIبرای مدل مذکور  0/947که با توجه به اینکه
بین  0/9تا  0/95ميباشد ميتوان گفت که دادهها به طور قابل قبولي برازش یافته اند یا بله عبلارت
دیگر مدل از مدل استقالل ،فاصله و یك مدل اشباع نزدیك ميشود.
شللاخص ریشلله دوم میللانگین مربعللات خطللای بللرآورد یللا  RMSEAنیللز هماننللد
)6
شاخص RMRبر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد .مدلهای قابل قبلول دارای مقلدار 0/07
یا کوچكتر برای این شاخص هستند .برازش مدلهایي که دارای مقادیر باالتر از 0/1هستند ضلعیف
برآورد ميشود .مقدار  RMSEAبرای این مدل  0/057به دست آمده که نشانگر قابلل قبلول بلودن
مدل ميباشد.
با توجه به مطالب باال و شاخصهای کمي برازش ميتوان نتیجه گرفلت کله ملدل
)7
نظری مربوط به مدل نظری تحقیق مدلي قابل قبول اسلت ،پلس ميتلوان بله روابلط درون ملدل و
مقادیر ضریب ر گرسیوني بین متغیرهای پنهان پرداخت .برای آزمون فرضلیه از شلاخص جزئلي (p-
 )valueو عدد معناداری استفاده شده است و شرط معنادار بودن یلك رابطله ایلن اسلت کله مقلدار
شاخص اول ( )p-valueبرای رابطه مورد نظر کمتر از  0/05و یا مقلدار شلاخص دوم ( )T-valueاز
 1±/96بیشتر باشد.
با تأکید بر شش شاخص نیکویي برازش ميتوان به برازش مدل تلدوین شلده از یکسلو و دادههلای
تجربي از سوی دیگر ،تأکید داشت .بنابراین انطباق مطللوبي بلین ملدل بله تصلویر درآملده و یلا ملدل
ساختاری شده با دادههای تجربي فراهم گردیده است.

126

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال چهارم ،شماره  ،15زمستان 1396

نتایج بررسی پایایی

بررسي پایایي با است فاده از ضریب آلفای کرونباد صورت گرفت .در ایلن قسلمت مقلدار ضلریب بله
دست آمده برای متغیرهای تحقیق بعد از انجام روایي به شرح جدول  4-7ارائه شده است .بلا توجله بله
اینکه برای تمام متغیرها این مقدار باالی  0/7ميباشد ميتوان گفت که ابزار از پایلایي بسلیار مناسلب
برخوردار است.
جدول :4ضریب آلفای کرونباخ متغیرهـای اصلی تحقیق
نام متغیر

آلفای کرونباخ متغیرها

نیازسنجي آموزشي

0 .914

برنامهریزی آموزشي

0 .971

فراهم آوری و اجرای آموزش
ارزشیابي نتایج آموزش

0 .915
0 .924

نظارت

0 .926

مدیریت آموزشي

0 .832

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

برآورد همبستگی بین متغیرهای پژوهش

در ادامه همبستگي بین متغیرهای پژوهش ،نیز مورد بررسي قرار گرفت .با توجله بله نرملال بلودن
داده ها که قبال به آن اشاره شد ضریب همبستگي پیرسون بین کلیه متغیرهلای پلژوهش ،در جلدول 5
ارائه شده است.
جدول :5ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
فراهمآوری
ردیف

متغیرهـا

نیازسنجی

برنامهریزی

و

آموزشی

آموزشی

اجرای
آموزش

مدیری

ارزشیابی
نتایج

نظارت

آموزش

ت
آموزش
ی

1

نیازسنجي آموزشي

1

-

-

-

-

-

2

برنامهریزی آموزشي

**0/856

1

-

-

-

-

3

فراهمآوری و اجرای
آموزش

**0/794

**0/832

1

-

-

-

4

ارزشیابي نتایج آموزش

**0/794

**0/829

**0/781

1

-

1

5

نظارت

**0/733

**0/770

**0/727

**0/787

1

-

6

مدیریت آموزشي

**0/360

**0/403

**0/392

**0/385

**0/448

1

منبع( :یافتههای پژوهشگران)
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مطابق داده های جدول  5مشاهده مي شود تمام ضرایب همبستگي در سلطح اطمینلان  99درصلد
مثبت و معنادار بودند .همچنلین جهلت آزملون فرضلیههای مکنلون در ملدل از ملدل یلابي معلادالت
ساختاری استفاده شده که با تحلیل دادهها ،مدل معادالت ساختاری (مدل آزمون  )Tزیر حاصلل شلده
است:

نمودار  :1مدل ساختاری پژوهش
منبع( :یافتههای پژوهشگران)
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همانطور که در نمودار  1مشاهده ميشود نیاز سنجي آموزشي؛ برنامهریزی آموزشلي؛ فلراهم آوری و
اجرای آموزش؛ ارزشیابي نتایج آموزش؛ نظارت پنج سازه مستقل هستند که بلر ملدل ملدیریت آملوزش
تأثیرگذار هستند.
جدول  :6ضریب مسیر سازههای مدل
عدد
معنلاداری
5.29

تأیید

برنامهریزی آموزشي بر مدیریت آموزشي

0.403

P<0/01

6.25

تأیید

فراهم آوری و اجرای آموزش بر مدیریت آموزشي

0.392

P<0/01

6.18

تأیید

ارزشیابي نتایج آموزش بر مدیریت آموزشي

0.385

P<0/01

6.01

تأیید

نظارت بر مدیریت آموزشي

0.448

P<0/01

10.74

تأیید

فرضیه

ضریب مسیر

p-value

نیازسنجي آموزشي بر مدیریت آموزشي

0.36

P<0/01

نتیجه آزملون

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

با توجه به اینکه ضرایب مسیرها مثبت ميباشد ،مي توان گفت که تأثیر روابط بین متغیرها ،مثبت
مي باشد .همچنین الزم به ذکر است که در تحلیل مدل ساختاری به وسیله نرمافزار لیزرل ،در صورت
و جود بیش از یك متغیر مستقل در مدل تحقیق ،روابط بین متغیرهای مستقل با کوواریانس مشخص
مي شوند .همچنین مدل پس از چندین بار اصالحات به برازش رسید .که نتیجه تست مدل نشان داد،
ابعاد مدل پیشنهادی از برازش برخوردارند ،لذا مدل تأیید شد.
 -4بحث و نتیجه گیری
در این مقاله مدل جامع مدیریت آموزش جهت ارتقاء بهرهوری مدیران و کارکنلان صلنعت چلاپ و
نشر طراحي و اعتباریابي تجربي شد .در این مسیر ترکیبي از مصاحبههای کیفي و پرسشنامههای کمّلي
با استفاده از روشهای تحلیل ترکیبي یك بار به صورت گزارهای مقولهبنلدی شلدند و یلك بلار نیلز در
قالب معادالت ساختاری مدلسازی شدند .بخلش اول نتلایج پلژوهش نشلان داد کله در شلرایط فعللي
سیستم آموزشي شرکت چاپ و نشر بطور بارزی فاقد یلك نظلام ملدیریت آملوزش ملدون اسلت .ایلن
یافتهها با پژوهشهلای پرهیزگلار و درینلي ( ،)1392غیلور ،بهبلودی و نلاطق ( )1392و نیكدسلت و
خالقيزاده ( )1392همخواني دارد.
همچنین آزمون ساختاری فرضلیههای مسلتتر در ملدل نشلان ميدهلد کله نیازسلنجي آموزشلي،
برنامهریزی آموزشي ،فراهمآوری و اجرای آموزش ،ارزشیابي نتایج آموزش و نظارت ،پنج سلازه مسلتقل
هستند که بر وضعیت مدیریت آموزش در شرکت چاپ و نشر بانك مللي تلأثیر مسلتقیم دارنلد .جهلت
بررسي صحت تجربي این یافتهها ،مجدداً با صاحبنظران این صنعت حول دستاوردهای پلژوهش گفتگلو
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انجام شد .برای نمونه کریستیان شیرماخر ،مدیر بخش مرکبهای فلکسو و گراور کمواني جياس آلملان
1
و آرونکومار ونتاکارامن مدیر فروش منطقهای کمواني ریسیل فرانسه ،در سمینار شرکت ایران روتلاتیو
( ،)1392اظهار ميدارند که نیاز به آموزش در چاپخانههای ایران بسیار زیاد احساس ميشلود .بله بلاور
ونتاکارامن ،به دلیل شرایط سیاسي ایران در گذشته انتقال اطالعات و دانلش موردنیلاز ایلن صلنعت تلا
حدی محدود شده بوده است و در پي آن چاپخانههای ایران بلرای بهبلود کیفیلت محصلوالت خلود راه
زیادی در پیش دارند .شیرماخر ،اما از زاویه توسعه صادرات ایران بله مسلئله نگلاه ميکنلد .وی معتقلد
است هنوز مسائل بسیاری برای آموزش در چاپخانههای ایران وجود دارد .به عقیده وی کیفیت کاالهلای
چاپي ایران بد نیست اما با سطح کیفي آن در اروپا فاصله دارد .بنابراین نیاز به آموزش و بهبلود شلرایط
بیش از پیش احساس ميشود .جدای از اینکه بهبود این شرایط کمك شایاني به توسعه صادرات ایلران
خواهد کرد (ماهنامه صنعت چاپ.)1392 ،
در مجموع با توجه به این نتلایج بله نظلر ميرسلد کلارگزاران صلنعت چلاپ و نشلر بلرای توسلعه
آموزشهای مربوطه ،هرچه بیشتر باید با آموزههای دانلش ملدیریت آموزشلي آشلنا شلده و بلا تلدار
زمینه های نفوذ مفاهیم این دانش به درون صنعت چلاپ و نشلر ،سیسلتمهای آموزشلي کارآملدتری را
درون این صنعت مستقر سازند ،که حاصل آن ميتواند ارتقا بهرهوری مدیران و کارکنان خود شود.
البته باید به این محدودیت توجه نمود که هرچند این پلژوهش در دامنله گسلترده مفهلومي انجلام
شده است ،لیکن نتایج و یافتههای آن به جز در شرکت چاپ و نشلر بانلك مللي ،در سلایر شلرکتهای
چاپ و نشر با احتیاط تعمیم داده شلود .همچنلین بهلرهوری ملدیران و کارکنلان ،پدیلدهای پیچیلده،
چندبعدی و چند مؤلفهای است ،لیکن در این پژوهش صرفاً از منظر ملدیریت آملوزش بله آن پرداختله
شده است .ضمناً با توجه به زمان اجرای پژوهش امکان استقرار کاملل ملدل طراحلي شلده در شلرکت
چاپ و نشر بانك ملي محقق نشد.
البته همسوی با بخشي از یافتههای این پژوهش به کارگزاران صنعت چاپ و نشر پیشلنهاد ميشلود
تا هرچه بیشتر باید با آموزههای دانش مدیریت آموزشي آشنا شده و با تدار زمینههای نفلوذ مفلاهیم
این دانش به درون صنعت چاپ و نشر ،سیستمهای آموزشي کارآملدتری را درون ایلن صلنعت مسلتقر
سازند .همجنین پیشنهاد ميشود همزمان با مدیریت آملوزش ،متغیرهلای اصللي دیگلر ماننلد سلاختار
سازماني و تحوالت تکنولوژی نیز در تبیین پدیده بهرهوری مورد بررسي قرار گیرد .از همه مهمتر اینکله

1

- Flexo and gravure inks Seminar and Workshop with attend Dr. Christine Shoermaker, manager Flexo & Grove
inks, German Jänecke + Schneemann (J+S) Company and Mr, Arunkumar venkataraman Export Sales Manager of
)recyl graphics in Iran Rotative Printing Training & Exhibition Complex (PTEC
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پیشنهاد ميشود مدل طراحي شده بطور کامل در شرکت چاپ و نشر بانك ملي مستقر شلود و در یلك
فرایند سریهای زماني تحوالت حاصله بویژه از نظر نرد بازگشت سرمایه پیگیری شود.
 -5منابع
اهللوردی ،مصطفي ،فرحآبلادی ،سیدمحمداحسان و سجادی ،هلانیهالسادات .)1389( .اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری
نیروی انساني از دیدگاه مدیران میاني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،فصلنامه بیمارستان ،شماره  ،35صص..85-77 .
ابراهیمي قوام ،صغری .)1390( .مقدمهای بر استاندارد آموزشي ایزو  10015و راهکارهای اجرای آن در دانشگاه علوم
انتظامي ،فصلنامه توسعه مدیریت منابع انساني و پشتیباني ،سال ششم ،شماره  ،21صص.72-35 .
ایزو  ،)1999( .10015استاندارد مدیریت کیفیت آموزش ایزو .10015
آسترکي ،مرضیه .)1394( .رابطه بین دوره های آموزش ضمن خدمت و کارائي کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمي استان
لرستان ،نوآوریهای مدیریت آموزشي ،سال دهم ،شماره ( 4مسلسل  ،)40صص.30-19 .
جلیلوند ،محمد .)1388( .ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انساني و توسعه .ماهنامه دانشگاه تهران ،شماره ،72
صص .68-70
حسیني ،بيبي طاهره و محمدی ،پوراندخت .) 1389( .طراحي و استقرار نظام جامع آموزش و یادگیری کارکنان بر مبنای
ایزو  10015در شرکت برق منطقهای کرمان ،بیست و پنجمین کنفرانس بینالمللي برق سال .1389
خراساني ،اباصلت .)1392( .سیستم جامع آموزش کارکنان .تهران :بینا.
ذاکریان ،عباس؛ عالءالملکي ،مهناز و یوسفي ،بهوور .)1381( .شناخت و مقایسه راههای افزایش بهرهوری نیروی انساني در
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان .اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان.
رشتیاني ،سهراب و عباسوور ،عباس .)1391( .چالش های فرآیند آموزش سازماني (مطالعه موردی شرکت بیمه البرز) .دومین
همایش آسیب شناسي آموزش سازماني با رویکردی کاربردی مبتني بر تجربیات اجرایي در سازمانها .تهران 1 :و 2
بهمن ماه .1391
رعنایي ،حبیباله؛ سلطاني ،مریم و یزداني ،حمیدرضا .)1391( .شناسایي و رتبه بندی ابعاد و مولفههای شایستگي مدیران:
تحلیل محتوای مدلهای شایستگي مدیران ،نشریه علمي -ترویجي مطالعات منابع انساني ،سال اول ،شماره  ،3صص
.27-50
ژیانپور ،حامد ،)1390( .مدل گسترش عملکرد کیفیت" رویکردی مشتریمدار در نیازسنجي آموزشي کارکنان (با نگاهي به
آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) ،نشریه الکترونیکي سازمان کتابخانهها و
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،دوره  ،3شماره  10و  ،11صص .25-1
شاوون ،امینحسین؛ یوزباشي ،علیرضا و نسلسراجي ،رویا .)1394( .وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در
دانشگاه علوم پزشکي تهران ،راهبرد فرهنگ ،شماره  ،30صص .159-137
عابدی ،حیدرعلي .)1389( .کاربرد روش تحقیق پدیده شناسي در علوم بالیني ،نشریه راهبرد ،دوره  ،19شماره .54
عباسزاده ،محمد و تر زاده ،جعفرو ( .)1388نیازسنجي آموزش در سازمانها .تهران :شرکت سهامي انتشارو
فتحيواجارگاه ،کورش .)1394( .برنامهریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان .تهران :انتشارات :سمت.
فرجاد ،شهروز .)1388( .نیازسنجي آموزشي در سازمانها (مفاهیم ،تکنیكها و چارچوب عملي) .انتشارات بال.
وزینکریمیان ،محمد؛ صفری ،محمد و خسروی ،علي .)1394( .سنجش عملکرد سازمان بر اساس شاخصهای مدیریت
منابع انساني ،فصلنامه مدیریت دولتي -دوره  ،7شماره  1بهار.

 رضا منصوری و علي خلخالي/ ... :ارائه جامع مدل مدیریت آموزش جهت ارتقاء

131

Asgari., M and Maddahi, N. (2013). Investigation of the Influence of Establishment of
Quality Management System based on ISO 10015 on Customers' Satisfaction (Internal
and External), Case study: Saman Insurance Company Branches All Over Iran,
International Research Journal of Applied and Basic Science,6(4): 504-508.
Chen, J., Zhu, and Xie, Y.H. (2004). Measuring Intellectual Capital: a new model and
Empirical Study. Journal of Intellectual Capital, 5(1):85-100
Foreign Ministries: Managing Diplomatic Networks and Optimizing Value, Geneva: DiploFoundation, 2007, 310-324.
Gulsen, c., Ates, a and Gurer bahadir, e. (2015). The thoughts of school principals about the
effects of educational supervisors on training of teachers in terms of professions,
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 103 – 108.
Henry, P. (2016). Apprenticeship, Training, and Skills Development in the Printing
Industry: An Appraisal. Retrived from: http://whattheythink.com/articles/82807apprenticeship-training-skills-development-printing-industry/.
Hofer, B., Yu, S. & Pintrich, P. (1998). Teaching College students to be self-regulated
learners, Self-regulated learning: from teaching to self-reflective practice. New York:
Guilford.
ISO10015 tarining guidline .ISO management systems. March-April
Jacobs, R and Wang, B. (2007). A Proposed Interpretation of the ISO 10015 and
Implications for HRD Theory and Research, the academy of human resource
development international research conference in the Americas, feb 28- mar4.
Kalinic & Arsovski (2009). Mobile Learning- Quality Standards, Requirements and
Constrains. International Journal for Quality research Scientific Review paper (1. o2).
Saner, R. and Yiu, L. (2005). Training of Diplomats: Guarantee Training Effectiveness
through.
Saner-Yiu, L., L. J. Ronald, W. Bryan, and L. Chan. (2005). Quality Standard of Training:
Implication for Research and Practice of ISO 10015, Switzerland: AdeQuaTE.
Wang, P & Wu, h. (2009). An integrated framework of ISO 10015 and quality function
deployment on quality of human capital management, Journal of Statistics and
Management Systems, 12(2), 255-271,
Witkin, HA; Donald, R; Philip, K & Oltman, DK. (2003). Exletnsion Education Educators
assessment of Technology programs: Current status. Journal of Personality and Social
Psycholog, 37(7):1127-1145.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال چهارم ،شماره  ،15زمستان 1396

132

