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  چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدد  باگشتدس مدرماده  ر    

روش: روش . انسدان  اناداپ پدفدر س   آموگش و بهساگی منداب   

تحقیق اگنظر هدف کاربر ی و اگ نظر نوع  ا ه آمیخته اکتتا   

مددران و خبرشدان  ، جامعۀ آماری  ر بخش کیف  پژوهش. بو 

شلولده بر د  و هد دندد     صدور   بده شهر اری تهران بو ند که 

مدددران  ، جامعه آماری  ر بخدش کدد  شدام    . انتخاب شدند

شهر اری شهر تهران بو  که با امدتفا ه اگ  رمدو  کدوکران و    

. نفر انتخداب شددند   593تعدا  ، تصا    طبقه ای شیری ندونه

و  محتواد ، تعیین رواد  پرمتنامه اگ رواد  ظاهری منظور به

اگ آلفدای کرونبداو و   ، امتفا ه شد و برای تعیین پادداد   ماگه

. هدگ  مور  تادید قرارشر تندپاداد  ترکیب  امتفا ه شده که 

های کیف  پژوهش اگ تحلی  محتدوا امدتفا ه   برای تحلی   ا ه

های تحلید  ادامل  و الگدو دداب       ر بخش کد  اگ آگمون. شد

. معا ال  مداختاری و آگمدون تد  تدو شروهد  امدتفا ه شدد       

،  رهند  مداگمان   هدای   نتداد  نتدان  ا  کده مولفده    ها:  دا ته

اوام  اثرشفار و رضدادس   انوان ، بهصالحیس حر ه ای، رهبری

اوامد    اندوان  ، بده بالندش  ماگمان  و ادلکدر  شدغل   ، شغل 

طدر  ددا برنامده    های  مولفه، هدچنین. اثرپفدر شناماد  شدند

تبددد   ، جداماگی تاثیرا  برنامهها،   ا ه آوری جد ، آموگش 

محامدبه ندرو   ، برنامده های   هرمس هزدنه،  ا ه به ارگش پول 

، شناماد  مزادای نامحسوس و شزارش نودس ، مرمادهباگشتس 

: شیدری  . نتیاده اوام  تتکی   هندده معر د  شددند    انوان به

توجده بده باگشتدس    ، نهیگم نداگ اوام  مهم  ر ا  کبنابرادن د

آمدوگش و    اثربختد   ابدد مهم  ر ارگ د الگو انوان به هدمرما

 . کارکنان امس یبهساگ

  بهساگی، مرمادهباگ شتس ، آموگش :ها کلیدواژه

 

M.Tagheimani., (Ph.D)., S.Rezaeisirous, (Ph.D 

student)., & A.Sharifi., (Ph.D) 

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to present a 

return on investment on training and improvement of 

human resources. Methods: The research method was 

applied in terms of purpose and terms of an exploratory 

sequential mixed one. The statistical population in the 

qualitative part of the study was managers and experts 
of Tehran municipality who were selected as a 

snowball and purposeful sampling. The statistical 

population in the quantitative section consisted of 
Tehran municipality’s managers who were selected 

using Cochran formula and stratified random sampling. 

To determine the face, content, and construct validity 
were used and to determine the validity, and to 

determine reliability, Cronbach's alpha and composite 

reliability were used, all of which were confirmed. In a 
small part, factor analysis tests and structural equation 

modeling and T - group tests were used. Results: The 

findings showed that the components of organizational 
culture, leadership, professional competence were 

identified as effective factors on job satisfaction, 

organizational development, and job performance. 
Also, the components of the design or curriculum, data 

collection, disaggregation of program impacts, 
monetary data conversion, and program cost list, return 

on investment rate calculation, intangible benefits 

identification, and reporting were introduced as 
constituents. Conclusion: Therefore, one of the most 

important factors in this regard is the attention to the 

Return on Investment (ROI) as an important model in 
evaluating the effectiveness of training and improving 

human resources.  

Keywords: Education, Return on Investment 
(ROI), Improvement 
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 مقدمه

شد که گمان آموختن با گمان کارکر ن و گنددش  کدر ن اگ هدم جددا      م  ان ر شفشته چنین شد

 آموگش   ر خور توجه بو  که پیش اگ آغاگ کار بده ا درا   ا ه  ، هستند و بنابرادن برای کار رمادان

را بدرای آمدوختن صدرف     نیروی انسان  بادد گمدان   معتقد بو ند که، بر اماس ادن  رضیه. شد م 

با توجه به تحدوالت  کده  ر جهدان    ، امروگه. و کار مولد و مو مند بپر اگ کند و مپس به گندش  

 هد ادن انددته ااتبار ندار  و آموگش و پرورش با گدستن انسان هدراه شده امس )گشهوار  م  رو

هدای   تا شور انش باوی( به نحوی که هده مر پ برای هده وقس بادد به آموختن بپر اگند و اگ تاگه

را تاگه ماگند و با نیرو و آشاه  بیتتر گندش  مو مند را  نبا  کنند)پاردسد  و   انش بتری خو  

 . (951: 2197، 9هدکاران

اام اگ متاغ  ما ه دا متاغ  پیچیدده د مدددر ددا     ، کارکنان  ر هر مطح  اگ مطو  ماگمان

ی جددد هسدتند و باددد هددواره    ها مهار گدر مس د محتاج آموگش و دا شیری و کسب  انش و  

مضا ا ، روشها و اطالاا  جدددی کسب ندادند، رای بهتر انااپ  ا ن کار خو  اگ هر نوع که باشدب

ی جددددی بدرای   هدا  مهدار  الگپ امس اطالادا  و  ، ادنکه هر وقس شغ  کارکنان تغییر پیدا کند

 آموگش کارکنان  ر دو ماگمانهای  برنامه. وظادف شغ  مربوطه را  را بگیرند آمیز مو قیسابقای 

تواند نیاگ به نیروی انسان  متخصص  ر آدنده را نیز ر   کندد و تضددین  بدرای حد  مسداد        م 

رمیدن به اهداف ماگمان بسدتگ  بده توانداد     ، اگ طرف  دگر. (11: 2197، 2کارکنان باشد )چای

اجرای آموگش و بهسداگی نیدروی   . کارکنان  ر انااپ وظادف محوله و انطباق با محیط متغیر  ار 

- عالیدس  بطدور مدرثر  ، شو  تا ا را  بتوانند متنامب با تغییرا  ماگمان  و محیط م  انسان  مبب

کوشدش مدداوپ و   ، بندابرادن آمدوگش و بهسداگی   . هادتان را ا امه  ا ه و برکاراد  خدو  بیفزادندد  

بدرای بهبدو  مدطو  شادسدتگ  کارکندان و ادلکدر        ، مدددردس  ومدیله  بهشده امس  ردزی برنامه

نیدروی  ، واقعیس ادن امس که  ر جهان امروگ آنچده بدیش اگ هدده  ارای اهدیدس امدس      .ماگمان 

ی که اقتصا  انان معتقدند آنچه  ر نهادس خصوصیس روند تومعه اقتصا ی و طور ، بهانسان  امس

نه مرماده و ددا منداب  مدا ی    ، مناب  انسان  آن کتور امس، کند م  اجتداا  دو کتور را تعیین

 بدر اری  بهدره اگ منداب  طبیعد    ، ماگند م  را متراکمها    انسان  هستند که مرمادهادن مناب.  دگر

 آورند و تومعه ملد  را پدیش   م  اجتداا  و اقتصا ی و میام  را به وجو  های ماگمان، کنند م 

و  انش مر مش را تومعه  هدد و اگ آن  ر اقتصدا  ملد  بده      ها مهار کتوری که نتواند . برند م 
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، 9)لد  و هدکداران    دگدری را تومدعه بختدد    قا ر نیسس هیچ چیدز ، کند بر اری هرهبنحو مرثری 

2197 :913)  . 

شدده   رددزی  برنامهماگمان دا ته و  های  عالیسمادواه ، بهساگی کارکنان  ر دو نگاه کل 

آمدوختن   هدای   رصدس شو  تدا بدرای ااضدای مداگمان      م  طراح  ها ماگمانامس که اگ موی 

، 2رودارود  با تقاضاهای شغل  کنون  و آدنده را  راهم کند )ورندر و  مدیدون  ی الگپ ها مهار 

آمدوگش بده   . تفاو  کوچک  بین آموگش و بهساگی وجو   ار ،  ر ا بیا  ماگمان . (3: 2112

تقودس ادلکر  کارکنان  ر شغ   عل  اشاره  ار   رحال  که بهساگی آنها را برای تصدی مادر 

ماگ  و تواناد  آنها را برای انتقا  به متداغل  کده مدکدن امدس  ر      م  پستها  ر ماگمان آما ه

به  لی  ادنکه آمدوگش بدر بهسداگی ادلکدر      ،  ر ادن بین. ماگ  م  آما ه، آدنده به وجو  بیادد

بهساگی ابعدا   . آموگش  الزام  امسهای  حضور  ر برنامه، کارکنان  ر متاغ   عل  تاکید  ار 

مدددردس  ، )مهدار  ارتبداط    مهدار  ، (اندداگ  ، چتدم رمالس، آشکار انش ، ) انش ضدن   انش

، )شخصدیس  مددردس تعارض و تفکر انتقدا ی( و نگدرش  ، مددردس گمان، خو مددردت ، امترس

 . (211: 2191، 5)شروشولیس شیر  م برا راک و هوش( را  ر، نگرش

بادد بده ارگدداب     ها ماگمانبهساگی  ر های  برای پ  بر ن به میزان کفادس آموگش و برنامه

 اندوان  بده  2توجه به باگشتس مدرماده ، دک  اگ اوام  مهم  ر ادن گمینه. اثربخت  آنها پر اخس

توجده بده   ،  ر مالهای اخیر. الگود  مهم  ر ارگداب  اثربخت  آموگش و بهساگی کارکنان امس

شدده   به دو موضوع امام  بدرای مدددران تبددد     ها ماگماننرو باگشتس مرماده آموگش   ر 

آموگشد  هدچندان   هدای   با ادن وجو  باگشتس مرماده  ر برنامه. (232: 2197، 3)کورتین امس

نداتوان   ، کدبدو  ابزارهدای ارگشدیاب    ، ناشناخته امس که مدکن امس به  لید  کدبدو  ااتبدار   

ارگدابان  ر متارکس  ا ن مرماده شفاران و ناتوان   ر به  مس ور ن رودکر های جدام  بدرای   

اغلب  ها ماگمانآموگش  و بهساگی  ر های  به هدین  لی  منا   حاص  اگ برنامه. شدآموگش با

: 2191، 2)امدکرولیو  ذهن  هستند و متک  امس که  ر قالب اصطالحا  پول  مطر  شدوند 

آموگشد   های  الگوی ارگشیاب  چهارمطح  برای برنامه،  ر ادن خصوص ابتدا کرک پاتردو. (3

الگوی باگشتس به مرماده ، لیپس با اداا  مطح پنام به الگوی ویطراح  کر  و بعد اگ آن  ی

، توان شام  مراح مراح  الگوی باگشتس به مرماده  ر آموگش و بهساگی را م . را بنیان نها 
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تبدد  اثرا  آموگش  به ، تفکیو اثرا  آموگش ها،  تحلی   ا هها،   ا ه آوری جد ، ردزی برنامه

 رو  ا ه  انسدس هدای   آمدوگش و مقادسده ارگش اثدرا  بدا هزدنده      محامبه هزدنه، منا   ما ی

 . (51و  57: 9512، )جعفرگا ه

مختلدف اگ جادگداه خاصد      هدای  مداگمان  ر حا  حاضر آموگش ضدن خدمس کارکنان  ر 

الدوپ و  ، برخور ار امس گدرا  ر چند  هه اخیر بیش اگ هر  وران  دگر  ر طدو  تداردب بتدری   

مس ادن تحو  و  شرشون  به حدی امس که اصر حاضر را اصرنیم تکنولوژی پیتر س ندو ه ا

نیدد  اگ اطالادا  بتدری منسدوو     ، مدا   3دعن   وران  کده  ر هدر   . اند ادر اطالاا  نامیده

حدو  نید  اگ متاغل  کده امدروگ  ر   . شر   شر دده و اطالاا  و  انش جددد جادگزدن آن م 

  بداره  عالیدس    تغییر چندد . وجو  نداشته امس، شبینیم  ر پنااه ما  پی بسیاری اگ کتورها م 

ادن احتدا  که  ر  جدوان   . شو  تر م  برای مر پ روگبه روگ اا ی، ای  ر طو  ادرکاری حر ه

مهارت  را بیاموگ  و آن را تا حدو  م  ما  کار خو  بدون تغییدر بنیدا ی ا امده  هدد  دگدر      

به مراس  ر حا   شرشون  امس آموگش  ای که  ر جامعه. دا به کل  محا  امس، بسیار ضعیف

کارکنان نه تنها مطلوب امس بلکه  عالیت  امس که بادد بهسداگی شدر   و هدر مداگمان  باددد      

برادش منابع  را  ر نظر بگیر  تا هددواره منداب  انسدان  کارآمدد و مطلعد   ر اختیدار  اشدته        

 . (951: 2191، 9باشد)میررضاد  و هدکاران

توان اگ نتداد  انهدا    م  ی  دگری نیز انااپ پفدر ته کهها ، پژوهشحاضر ر رامتای پژوهش 

تاثیر روابط مح  کار و  "پژوهت  با انوان ، (2191) 2پرمون و هدکاران، برای ندونه. بهره بر 

ادن پژوهش ا گنوع کیف  بو ه و نتاد  حاصد  اگ آن   "خو  بهساگی بر کارکنان شهر اری موئد

ارکنان با دکددگر و آموگش و خو بهساگی موجدب پیامددهاد  مانندد     هد که روابط ک م  نتان

ارگدداب    "پژوهتد  بدا اندوان    ، (2191)5بل  و بدالم  . شو  م  رضادس شغل   ر بین کارکنان

اددن پدژوهش اگ ندوع کیفد  بدو ه و  ر بدین       . انااپ  ا ندد  "باگشتس مرماده  ر آموگش اال  

 هدد کده آمدوگش تداثیر      مد   اگ پدژوهش نتدان   نتداد  حاصد   .  انتگاهها انااپ پفدر ته امس

 "پژوهتد  بدا اندوان    ، (2197)2نظر و چاندری. معنا اری بر ا زادش نرو باگشتس مرماده  ار 

نفر حقدوق بگیدر    131ادن پژوهش  ر بین . انااپ  ا ند "باگشتس مرماده  ر آموگش پاکستان

هش نتان  ا  که آموگش گندان  نتاد  حاص  اگ پژو. گن و مر   ر امتان مالتان انااپ شده امس
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پژوهت  بدا  ، (2197) 9هینس و برنار ، بالنگر. باگشتس بهتری نسبس به آموگش  ر مر ان  ار 

 ادددده: ترغیددب منطقدد  کارکنددان و مددددران  ر / مندداب  انسددان  و امددتدال  هزدندده " انددوان

مداس تحلید    بدر ا ، آمدده  ادد   به ر ادن پژوهش که اگ مددران شهری . انااپ  ا ند "شهر اری

آموگشد  بدر    هدای   ورهمحتوی و اگ طردق مصاحبه به ادن نتیاه رمیدند که ا دزادش کیفیدس   

. باشدد  م  اناامد که  ر واق  طبق اصو  هزدنه  ادده م  ترغیب مددران شهری به ادلکر  بهتر

 "شدفاری  مدرماده آموگش مصرف امس ددا  "پژوهت  با انوان ، (9512واحد چوکده و هدکاران)

کند که دک  اگ ارکان امامد  تومدعه    م  ادن پژوهش اگ نوع مروری بو ه و انوان.  ا ندانااپ 

 العدا ه   دوق ادن بخش اگ آن جهس  ارای اهدیدس  ، بخش آموگش و پرورش آن امس، دو کتور

 ر ، شدو   مد   امس که هم ابزاری مهم برای تومعه بو ه و هم دک  اگ اهداف تومدعه محسدوب  

آموگش  به دو جردان اا ی و مسدتند تبددد     های نظاپ عالیس  امتقرار و، کتورهای مختلف

هدای   هدای  ولتد  و هزدنده   شده امس و هر ماله بخش اظید  اگ مناب  اا ی  ر قالب بو جده 

به لحاظ هدین اهدیس آموگش و پرورش که روگشاری ددو  . شو  م   ر ادن راه صرف، شخص 

بده بحد     الدللد   بین ر صحنه مل  و  د تدر ، بهشناخته میتد شفاری مرمادهمقوله مهاور  ر 

 ر آموگش و پرورش دو اام  کلیدی  ر  شفاری مرماده. تبدد  شده امس شفاری مرمادهاصل  

آموگش   های  عالیس رادند رشد و تومعه اقتصا ی امس و تامین مرماده انسان  مستلزپ انااپ 

بختد و اگ موی  م  را ارتقاء نیروی انسان های  آموگش  اگ دو مو قابلیس شفاری مرماده. امس

نیروی کار را برای امتفا ه بهتر اگ  ناوری جددد تولید مهیا میساگ  و به ادن ترتیدب راه  ،  دگر

 . کند م  رشد و تومعه اقتصا ی را برای کتورها هدوار

 مدتاور های شدهر اری تهدران  ر    "پژوهت  با اندوان  ، (9513 مری و رداض  اصفهان  )

ادن پژوهش اگ نوع کیف  بو ه و اگ رودکر  تحلی  محتوی . انااپ  ا ند "شهریآموگش مالمس 

شانده شدهر اری تهدران مدور       22شده امس و  ر آن ادلکر  مدددران منداطق      ر آن امتفا ه

 هدد کده شدهر اری     ها نتان مد   تحلی   ا ه و  نتاد  حاص  اگ تازده. شر ته امس بررم  قرار

تبلیغدا  و مداخلده و ارگدداب  امدور     ، تسدهیال  ،   اگ مه اام تهران برای رمیدن به هدف خو

های مختلدف مدراس   امتفا ه کر ه امس که ابن امر با ارتقای کیفیس آموگش مددران  ر گمینه

: تهدران  شدهر اری   ر دا شیرندده  مداگمان  بده  شفار"پژوهت  با انوان ، (9513مقدر ). دابد م 

 آمدا ش   ارتقاءهای  مرلفه، مطالعه ادن  ر. امس  ا ه پاناا "الکترونیک  - ماگمان  بلوغ رودکر 

ارتباطددا   اشدداخص تومددعه  ندداوری اطالاددا  وارتق، الکترونیددو  ولددس بهبددو ، الکترونیکدد 

                                                           
1.  Bélanger., Haines & Bernard 



 اصغر شردف  و مکینه رضائ  میروس، محدد نق  اددان 

 9511/ بهار 22، شداره 92 صلنامه متاوره شغل  و ماگمان /  وره                                912

کتوروارتقا شاخص تومعه  ولس الکترونیو کتوراگ اوامد  مدوثر بلدوغ الکترونیکد   ر شدفار      

 . باشد شهر اری به ماگمان دا شیرنده م 

آمدوگش و   - اگ جدلده مداگمان شدهر اری تهدران     - هدا  مداگمان آنچه امروگه باا  شده تدا  

، هدا  شتاب  زادندده الدوپ بتدری  ر تدداپ گمینده      :ابارتند اگ، بهساگی را امری ضروری بدانند

تغییدر شدغ  ددا    ، پیچیدش  مداگمان بده  لید  ماشدین  شددن     ، پیتر س روگ ا زون تکنولوژی

اصدال  ادلکدر    ، ارتقداء و تر ید  کارکندان   ، انسان  و متکال  انسدان  روابط ، جابااد  شغل 

ای  وری کاهش حوا ث کاری و نیاگهای تخصص  و حر ه بهره، کارکنان جددد االمتخداپ، شغل 

 . (2197، 9نیروی انسان  )بنددکسون و هدکاران

هدای   رنامده توجه به آموگش و بهساگی مناب  انسان  و ارگشیاب  روند هزدنده بده  اددده  ر ب   

ماگمان شهر اری تهران نیز اگ ادن امر مسدتنن   . مور  توجه امس ها ماگمان ر تداپ ، آموگش 

بدر  ، (9512ماله معاونس تومعه مناب  انسان  شهر اری تهران ) بر اماس برنامه  وپ پن . نیسس

ارشر ته اگپیش مور  تأکید قر لزوپ آموگش و بهساگی مددران و کارکنان بیش، مبنای باگخور ها

های راهبر ی آموگش مددران و کارکنان شهر اری تهران مور  باگنگری  میامس، و  ر ادن رامتا

اددن  . شده امدس  قرارشر ته امس و آموگش مددران و کارکنان بر آموگش شهروندان مقدپ انوان

ان کند که به  لی  ادنکه اصال  ر تار مددران و کارکنان شهر اری تهر برنامه هدچنین بیان م 

نگرش ، آنان  ر جهس ارتقای  انش یها آموگش،  ر تغییر ر تار شهروندان تأثیرشفار خواهد بو 

، شو  آنچه باا  کاهش اثربخت  آموگش   ر ادن ماگمان م . و مهار  آنان بسیار اهدیس  ار 

نحوه آموگش و امتدرار آن به جهدس تومدعه روگا دزون امدس )محددپورگرنددی و طباطبداد        

 . (9512، مز آبا ی

  بده شدر     تدوان  را م   شهر اری   ر مادواه  آموگش   نظاپ   ر تحقق  برخ  اگ موان  امام 

   ر قالدب   آموگشد    اهدداف   تحقدق   اددپ ؛ و آموگشد    ا اری  تدرکز مدددردس  ندو :  گدر  هرمس

  واحددهای   انسدان    مداختار نیدروی    ضدعف   به الدس   آموگش   غیرمتدرکز مددردس  های میامس

  مدرماده   ددو   اندوان  بده   ارشد اگ آموگش   ر مددران  ادپ باور کا    مناطق و هدچنین  آموگش 

ذکر امس بدرای حد  متدکال   دوق تداکنون       شادان. ندو   خالصه  ماگمان  و ابزار تحو   انسان 

لفا پژوهتگر قصد  ار  با ارائه مدل   ر گمینه باگشتس ، مدل  جام  و منامب ارائه نتده امس

بر موان  پیش رو غلبه کر ه و ، رماده  ر آموگش و بهساگی نیروی انسان   ر شهر اری تهرانم

محقدق  ،  ر ادن رامدتا . به ارتقای بهساگی و آموگش کارکنان شهر اری شهر تهران کدو ندادد

                                                           
1. Bendickson, et al  
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قصد  ار  به ادن موا  امام  پامب  هد که برای باگشتس مرماده  ر آموگش و بهساگی مناب  

 توان ارائه  ا ؟ م  چه الگود ، شهر اری تهرانانسان   ر 

 

 شناسی پژوهشروش

روش پژوهش: اگآنااکه پژوهش حاضر  ر مور  مور  ارائه مد  باگشتس مدرماده  ر آمدوگش و   

اددن تحقیدق   ، لفا اگ نظر هددف ، باشد )مور  مطالعه: شهر اری تهران( م  بهساگی مناب  انسان 

درا  ر ادن تحقیق مع  شده امس که به بررم  و تومعه گ. های کاربر ی امس ترکیب  اگ روش

که امکان امتفا ه ادل  اگ  انش تولیدد  طوریبه،  انش کاربر ی  ر حیطه نظری پر اخته شو 

رودکدر  پژوهتد    ها،  اگ نظر نوع  ا ه. (11: 9572، آدد )نا ری و میف نراق  شده به وجو  م 

 . آمیخته اگ نوع اکتتا   امس، حاضر

 

 گیری و حجم نمونه روش نمونه، آماریجامعه

مددران و خبرشان شهر اری تهران بو ند کده اگ مدوابق   ، جامعۀ آماری  ر بخش کیف  پژوهش

شیری برخور ار بو ه و به اصدطال  خبرشدان آشداه نداپ  ارندد کده  ر       اجراد   ر مطو  تصدیم

م  کلیده مدددران    ر بخش کد  جامعۀ آماری ادن پژوهش شدا .  رادند مصاحبه شرکس کر ند

شیدری  ر بخدش کیفد  پدژوهش     روش ندونده . نفر بو ند 9771شهر اری شهر تهران به تعدا  

برای تعیدین حادم ندونده    ، هدچنین  ر بخش کد . شلوله بر   انااپ پفدر س صور  بهحاضر 

نفر اگ مددران شهر اری شدهر تهدران    593بنابرادن . بخش کد  اگ  رمو  کوکران امتفا ه شد

اگ ، الگپ بده ذکدر امدس کده بدرای تعیدین حادم ندونده        . انوان ندونه پدژوهش انتخداب شدد    به

 امتفا ه شدای  تصا    طبقه شیری ندونه

 

 ها و پایایی و رواییابزار گرداوری داده

 ها اگ  و روش گدر امتفا ه شده امس: آوری  ا ه برای جد 

منداب   ، نتردا ، اگ طردق مطالعه کتباطالاا  ، ای(:  ر ادن روش روش امنا ی )کتابخانه - 9

، آوری و پدس اگ انتخداب منداب  نسدبس بده تهیده       هدای اطالادات  جدد     ادنترنت  و پادگداه 

حاص  ادن بخدش متدخص کدر ن    . بر اری و ترجده متون مور  نظر اقداپ شده امس  یش

 . باشد ها بر اماس مبان  نظری و ادل  م  ی مناش آنها شاخصهای اولیه و  مرلفه

 هدای  مصداحبه روش میدان : ادن بخش به  و شیوه اناداپ شدده امدس: ابتددا بدرای اناداپ        - 2

هد دند تعدا ی اگ متخصصان شهر اری انتخاب شدده و پدس اگ ااددا      صور  بهاکتتا   
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. امدس  آمدده  ادد   بده ها مصاحبه  ها حضور دا ته و با آن های الگپ  ر مح  کار آن هداهنگ 

، هدای الگپ  ی مور  نیاگ  ر بخش کدّد  بدا ااددا  هدداهنگ     ها آوری  ا ه مپس برای جد 

هدای  آوری شدده و ماددوع  ا ه   هدای آمداری توگدد  و جدد      هدا  ر بدین ندونده    پرمتنامه

 ر . وتحلی  قرار شر ته امدس  آوری شده وار  میستم شده و به  و صور  مور  تازده جد 

امس که با مرور مبدان    مرال  بو ه 929بخش کد  ابزار تحقیق پرمتنامه محقق ماخته 

اکتتا   )با کدشفاری باگ و محوری متون مصداحبه   های مصاحبهنظری و ادل  و نیز نتاد  

( بدرای مدناش   مداگی   ر بخش کیف  اگ روش تنلیس )منل . تدودن شده امس، اکتتا  (

اناداپ   هدای  مصداحبه برای محامبه پاداد  باگ آگمون اگ میان ، هدچنین. رواد  امتفا ه شد

ها  ر ددو  اصدله گمدان      انوان ندونه انتخاب شده و هر کداپ اگ آن ته چند مصاحبه بهشر 

اگ روادد    منظدور تعیدین روادد  پرمتدنامه    به. کوتاه و متخص  و بار کُدشفاری شده امس

پس اگ تائید رواد  محتواد  و روادد  مداگه ابدزار    . امتفا ه شد 5و ماگه 2محتواد ، 9ظاهری

 21آن را بدا اجدرای آگمادتد  روی ندونده     ، اطدینان اگ پاداد  پرمتنامهمنظور  پژوهش به

های حاص  با امدتفا ه اگ  و روش )ضدردب آلفدای     نفری اگ جامعه آماری اجرا ندو ه و  ا ه

 . کرونباو و پاداد  ترکیب ( مور  بررم  قرار شر ته امس

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 MaxQDA ندرپ ا دزار   تحلی  محتدوا و بدا امدتفا ه اگ    های کیف  پژوهش اگرای تحلی   ا ه

اگ طرددق  ، هدای کیفد  شدر آوری شدده     ر ادن طدر  مراحد  تحلید   ا ه   . انااپ امتفا ه شد

 ر بخش کد  اگ  و بخش آمار توصیف  و . انااپ شده امس 3و کدشفاری محوری 2کدشفاری باگ

هدای جدعیدس   توصیف آمداری ودژشد    منظور به. ها امتفا ه شدتحلی   ا ه منظور بهامتنباط  

منظدور توصدیف   شک  و ندو ار امتفا ه شد و هدچندین بده  ، جدو ،  راوان ، شناخت  اگ  رصد

 ر بخدش  . چدولگ  و کتدیدش  امدتفا ه شدد    ، انحدراف معیدار  ، متغیرهای پژوهش اگ میانگین

دی و هدای تحلید  ادامل  )تأدید    پدژوهش اگ آگمدون  هدای   آگمون موا  منظور بهامتنباط  نیز 

 . اکتتا  ( و الگو داب  معا ال  ماختاری و آگمون ت  تو شروه  امتفا ه شد

 

                                                           
1. Faced Validity 

2. Content Validity 

3. Construct Validity 

4. Open Coding 

5. Axial Coding 
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 های پژوهشیافته

های الدد   ر بخدش کیفد  و کدد  مدور       های پژوهش با امتفا ه اگ روش  ر ادن بخش  ا ه

هدا مدور    ها پدیش پدر اگش  ا ه  اما قب  اگ تازده و تحلی   ا ه؛ شیر تحلی  و ارگداب  قرار م 

 . بررم  قرار شر س

های باگشتس مرماده  ر آمدوگش و بهسداگی منداب  انسدان       و مولفه ها شاخصپرمش او : 

 شهر اری تهران کدامند؟

. شده اگ پرمتنامه خبرشان بده اددن مدرا  جدواب خواهدد  ا       آوری های جد تحلی  پامب

مدرا    2ردا ته بدا  خبره  ر ادن گمینه بر اماس مصاحبه نیده مداختا  27ذکر امس که با  شادان

با امتفا ه اگ رودکر  شراند  تئوری و تحلی  اامل  اکتتا   به ادن مدرا  پامدب   . مصاحبه شد

 نتاد  نهاد  کدشفاردها  ر جدو  گدر قاب  بررم  امس:. شو   ا ه م 
 

 : نتایج نهایی حاصل از کدگذاری0جدول 

 کد مفاهیم استخراجی اولیه بعد سازه

اوام  تتکی   هنده
 

طر  دا برنامه آموگش 
 B1 .  هدف برنامه بهساگی برای مددران کامال متخص شده امس 

 B2 .  کنند م  بهساگی نظرا  خو  را اادا  های  ورهمددران برای بهبو  

 B3 .  نقاط قو  برنامه متخص امس

نقاط ضعف برنامه برای مددران متخص امس و راهکارهاد  برای ا امه مسدیر بده   

 .  پیتنها  شده امسانها 
B4 

جد 
 

ی
آور

 
 ا ه ها
 

 D1 .  شوند م  آوری جد تومط مددران  آمده  مس بهبا امتفا ه اگ اطالاا  های   ا ه

 D2 .  شوند م  کند و اطالاا  اضا   حفف م  اطالاا  را ذخیرهها،  پادگاه  ا ه

 D3 رمد م  به  مس آنها اطالاا   رمس  ر گمان  رمس و بنا بر نیاگ مددران

  برنامه
ی تاثیرا

جداماگ
 

 J1 .  شو  م  تاثیرا  احتدل  برنامه بهساگی برای مددران شر   ا ه

تاثیرا  برنامه را ارگدداب  و  ر اختیدار مدددران    ، ارگدابان   ر  اخ  و خارج ماگمان

 .   هند م  قرار
J2 

ذدنفعدان مداگمان   به منداب  و نیداگ   ،  ر مناش تاثیرا  برنامه آموگش و بهساگی

 .  شو  م  توجه
J3 

آثار آموگش  و ر تاری برنامه بهساگی و باگشتس مدرماده اگ هدم تفکیدو شدده و     

 .  شیرند م   ر اختیار مددران قرار
J4 

ش 
تبدد   ا ه به ارگ

پول 
 

بده  ، که تاثیرا  آنها  ر برنامه آموگش و بهساگی متدخص شدده امدس   هاد    ا ه

 .  شوند م  ارگش پول  تبدد 
A1 

 مددددران اگ ا ددرا  خبددره  ر گمیندده حسابرمدد   ر تعیددین ارگش پددول  امددتفا ه 

 .  کنند م 
A2 
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 کد مفاهیم استخراجی اولیه بعد سازه

 A3 .  شیر  م  شزارش میزان ارگش پول   ر اختیار مددران قرار

س هزدنه
 هرم

 
ی 
ها

برنامه
امدوگش و بهسداگی  ر    هدای   ورههزدنه تاهیزا  مدور  امدتفا ه بدرای اجدرای      

 .  شیر  م  قراراختیار مددران 
H1 

 کنندد  ر اختیدار مدددران قدرار     مد   تددردس ها  هزدنه مدرمین  که  ر ادن  وره

 .  شیر  م 
H2 

 H3 .  کنند بین  م  پیشبرنامه اموگش را های  خو  هزدنه، مددران

 H4 .  کنند م  امتفا هها  هزدنه بندی طبقهمددران اگ ا را  خبره برای 

محامبه نرو 

س 
باگشت

مرماده
 

 N1 .  شیر  م  نرو باگشتس مرماده با توجه به محامبه مزادای خالص انااپ

 N2 .  کنند م  مددران اگ ا را  خبره  ر محامبه مو  خالص امتفا ه

 N3 .  پفدر  م  نرو باگشتس مرماده  ر شهر اری با توجه به مناب   ر اختیار انااپ

س
ی نامحسو

شناماد  مزادا
 

 M. N1 .  کند م  پنهان برنامه آموگش را نیز محامبه مزادای، مددردس

مزدتهای برنامه کده ارگش پدول   ارندد را مانندد ادلکدر  شدغل  مدور         ، مددردس

 .   هد م  توجه قرار
M. N2 

مددردس اگ ارگدابان خارج  برای شناماد  مزاددای نامحسدوس برنامده آمدوگش و     

 .  کند م  بهساگی امتفا ه
M. N3 

 امدتفا ه هدا   اگ کارکنان خبدره خدو  بدرای تعیدین مزاددای پنهدان  وره      مددردس 

 .  کند م 
M. N4 

ش  ه 
شزار

 

شزارش کامل  اگ محامبه نرو باگشتس مرماده  ر آمدوگش و بهسداگی  ر اختیدار    

 .  شیر  م  مددران قرار
G1 

 G2 .   هند م  مددران شزارش را  ر اختیار کارکنان و ا را  ذدنف  قرار

 شیدری  تصددیم شو  و مددران اگ آن  ر  م  نتاد  ارگشیاب   ر شزارش نهاد  نوشته

 .  کنند م  نهاد  امتفا ه
G3 

شزارش محامبه نرو باگشتس مدرماده اگ برنامده آمدوگش و بهسداگی بدرای تدداپ       

 .  شر   م  ارما . .. برنامه ردز و، اام اگ مددر، ذدنفعان
G4 

  ماگمان 
 رهن

 

س
متارک

 

شدوند کده بهتدردن     مد   معدوال تصدیدا   ر مطح  اتخاذ، شهر اری تهران ر 

 .  اطالاا  موجو  باشد
DA1 

تواندد تداثیر منبتد   ر کدار      م   ر شهر اری تهران هر  ر ی بر ادن باور امس که

 .   اشته باشد
DA2 

 DA3 .  شو  م  و نظرا  اغلب منار به تغییر  ر ادن شهر اری تهران پیتنها ا 

 DA4 شو  م   ر شهر اری تهران به جای ملسله مراتب بر نظار  و هداهنگ  تاکید

 شدفاری  مدرماده مدداوپ بدر روی مهدار  ا زادد  مدددران       طور بهشهر اری تهران 

 .  کند م 
DA5 
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دکپارچگ 
 

که  ر جهس بقدای شدهر اری تهدران    های  مددران اگ رهندو ،  ر شهر اری تهران

 .  کنند م  باشد پیروی
S1 

هدا   کده کدار  ای  شیوههای  صردح و شفاف اگ ارگشای  مادواه،  ر شهر اری تهران

 .  حاکم امس، شو  م  بر اماس آن انااپ
S2 

شهر اری تهران  ارای نظامنامه اخالق  امس که رهندو  ر تار و شفتدار  ر تدیدز   

 .   رمس و نا رمس امس
S3 

 حسداس اغلدب  چدار گحددس    مددران  ر  متیاب  بده نتیاده بدر روی مسدائ      

 .  شوند م 
S4 

 S5 .  شهر اری تهران انسااپ خوب   ر  متیاب  به اهداف و مطو  مختلف  ار 

ف
انعطا

 
ی
پفدر

 

 E1 .  مددر راغب به پامخگود  امس و تغییر  ر آن آمان امس،  ر شهر اری تهران

 واکدنش نتدان  شهر اری تهران به خوب   ر قبا  رقبا و  دگر تغییرا   ر محیط 

 .   هد م 
E2 

هدا   بدرای اناداپ کدار   ای  جددد و بهبو دا تههای  مداپ شیوه طور بهشهر اری تهران 

 .  کند م  اتخاذ
E3 

 E4 .  شو  م  نا دده شر تهها  شیری تصدیماالئق مراجعان اغلب  ر 

هداهند  بدا  دگدر    هدا   مددردس دو بخش مطددئن امدس کده ااددا  و تدالش     

 .  شهر اری تهران امس مختلفهای  بخش
E5 

س
رمال

 

 R1 .  اهداف بلند مد   ار ، شهر اری تهران

  کده بده کدار جهدس و     صورت بهتصدیدا  صردح و روشن   ار  ، شهر اری تهران

 .   هد م  معن 
R2 

 R3 .  شهر اری تهران امتراتژی شفاف و روشن  برای آدنده  ار 

 R4 .  وجو   ار ای  هده جانبه رباره اهداف شهر اری تهران توا ق 

 R5 .   ار  که مع   ر رمیدن به آنها  ار ای  مددر اهداف این  بیان شده

ی
رهبر

 

ی
خو  رهبر

 

 الد  بیروند ( بده  نبدا      های  رون  )و نه به   اوطلبانه و با انگیزه طور بهمددردس 

 تاثیر و اداا  تغییر  ر خو  امس
KH1 

 KH2 .  کند م  برای ارگداب  ادلکر  خو  امتفا هاگ خو ارگداب  ، مددردس

چده کارهداد  را    امس که به کدو آنها  ردابد کده  به  نبا  راهبر هاد  ، مددردس

 .  چه اهدا   را  نبا  کند، انااپ  هد
KH3 

نیاگهای خو  را اولودس بندی کر ه و به  ر جهدس تغییدر امدتاندار های    ، مددردس

 .   ار  م  ادلکر ی شاپ بر
KH4 

امتقال 
 

 ES1 .  امتقال  کام   ار  شیری تصدیممددردس  ر 

 ES2 .  مددردس مهار  به روگ کر ن اطالاا  ماگمان  خو  را  ار 
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 ES3 .  مددردس مهار  کنتر  مناب  ماگمان را  ر  مس  ار 

 ES4 .  کند م  قاط  اد  شیری تصدیممددردس  ر 
ض اختیار

تفود
 

 برای تامین اهداف ماگمان را  ار  و آندرا بده  دگدران منتقد      مددر   انش کا  

 .  ماگ  م 
T1 

را  ار  و اددن اقتددار را بده کارکندان     مداگی   مددردس قدر  کدا   بدرای تصددیم   

 .   هد م  اموگش
T2 

 T3 .  کند م  مددردس پا اشها را بر اماس ادلکر  ارائه

 مسدئولیس تفدودض کنندده را مدلب    ، مددردس معتقد امس که انتقدا  اختیدارا   

 کند ند 
T4 

 T5 .  مددردس معتقد امس که تنامب بین اختیار و مسئولیس بادد حفظ شو   

ی
س حر ه ا

صالحی
 

س شناخت 
صالحی

 

 SH1 .  کارکنان مطلوب امس االئق و هاارگش، هاتواناد  اطالاا  مددردس نسبس به

 SH2 .  کا    ار اطالاا   مادواه رشد چگونگ  به مددردس نسبس

 SH3 .  خو  مهار   ار  االئق، هاتواناد ،  انش اگ امتفا ه مددردس  ر

 SH4 موضوا  آشاه   ار   انش ماگمانده  و تولید چگونگ  مددردس اگ

بدین    ر توانداد   اددن  تومدعه  مهدار   و آن نقدا ی  و مطالب تحلی  مددردس  ر

 .  هدکاران مهار   ار 
SH5 

س 
صالحی

ااطف 
 

 S. A1 .  کندهدکاران را مرااا  م  برابری به مددردس احتراپ

-احتدراپ مد    مفهب  هدکاران را تتخیص و بده آنهدا  ، قوم  هایمددردس تفاو 

 .  شفار 
S. A2 

 S. A3 .  جامعه متعهد هسس قوانین و هاارگش مددردس به

 S. A4 .  کندنکود  را تقودس م  و صداقس، بر باری، کناکاوی مددردس حس

 S. A5 .  پفدری هسس انعطاف و نتاط، طبع  شوو مددردس  ارای روحیه

 
س مهارت

صالحی
 

 S. M1 .  مددردس  ارای تواناد  تفکر اقالن  و قدر  امتدال  هسس

 S. M2 .  را  ار  الگو ا را  معر   طردق اگ کارکنان به بخت  الهاپ مددردس مهار 

 S. M3 .  امور آموگش  را  ار  ماگمانده  و ردزی برنامه مددردس تواناد 

 S. M4 کارکنان را  ار   ر انگیزه اداا  مددردس تواناد 

 ر مدور  مسداد     شیدری  تصددیم برای کدو بده    رشیر ندو ن ا را ، مددردس  ر

توانداد  الگپ  ، شهر اری تهران و  رشیر کر ن آنان  ر جهس دا شیری ما اپ العددر 

 .   ار را 

S. M5 

 
س شغل

رضاد
س شغ  

ماهی
 MA1 .  مددران اگ ماهیس شغل  خو  آشاه  کام   ارند 

 MA2 .  کنند م  مددران  لسفه وجو ی خو  را  ر شهر اری  رک

 MA3 .  شر   م  تصدیدا  امام  با نظر قطع  مددران واحدهای مختلف اتخاذ
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 MA4 .   ارندمددران  رباره اهداف ماگمان  اتفاق نظر 

بدا  دگدران بده    . مددران رموگ مو قیس خو  را که وابسته به ماهیدس شدغل  امدس   

 .  شفارند م  اشتراک
MA5 

س
س پیتر 

 رص
 

 P1 .  کنند م   رصس کا   برای ابراگ اقیده را برای کارکنان  راهم، مددران

 P2 .  آورند م  مددران حدادس الگپ اگ تصدیدا   دگران را به اد 

 P3 .  کنند م  مددران  رصتها و تهدددا  ماگمان را مدلم رصد

 P4 .   هند م  اقداما  مربوط به جانتین پروری را انااپ، مددران

 P5 .  کنند م  به کارکنان تفودض اختیار، مددران

جو ماگمان 
 

 J. S1 .  مددران به ارگشهای ماگمان پادبند هستند

 J. S2 .  کنند م  اص  امام   ر مددردس اادا  انوان بهدا شیری را ، مددران

و خددمتگزاری را پیتده خدو      شرادد   مبکهای نودن رهبری مانند اخالق، مددران

 اند.   قرار  ا ه
J. S3 

 J. S4 .  خور  م  صدیدیس  ر ر تار مددران به چتم

 J. S5 .   هند م  مددران روحیه خدمترمان  را  ر کارکنان پرورش

بالندش  
ماگمان 
 

ی
بالندش  حر ه ا

 

مبند  بدر  اشدتن ادلکدر      اندداگ   چتدم مددردس  ر شهر اری تهران طبق مند 

 .  تاکید  ار ای  حر ه
B. H1 

 B. H2 .  تاکید  ار ای  مددردس بر هودس اخالق  حر ه

 هدددسای   ر شددهر اری تهددران مددددردس بدده تدددودن کدددهای اخالقدد  و حر دده

 شدار  م 
B. H3 

 B. H4 .  شیر  م  قرارای  شهر اری تهران ادلکر  ا را  تحس تاثیر محیط حر ه ر 

ی
بالندش   ر 

 

کند با  وری اگ تدلق و ردا و چاپلوم  به مددردس خدو  ا امده    م  مددردس تالش

 .   هد
B. F1 

 B. F2 صداقس  ر ر تار و شفتار را مرلوحه کار خودش قرار  ا ه، مددردس

 B. F3 .  مددردس گمان را مرلوحه کارهای خودش قرار  ا ه امسآموگش ، مددردس

 B. F4 .  مددردس به امتفا ه اگ مبو رهبری تحو  آ ردن متتاق امس

 B. F5 .  به امتفا ه اگ مبو رهبری نودن متنامب با  ناوری اطالاا  متتاق امس

ش
بالندش  آموگ

 

بده مدددر و    اندوان  بده های آموگشد  بدرای خدو     مع   ر تدودن برنامه، مددردس

 .  کارکنان  ار 
B. A1 

 B. A2 .   اند م  ی مرتبط با مسائ  ماگمان  را ضروریها پژوهشانااپ ، مددردس

 B. A3 .   اند م  و الد  را ضروریای  اضودس  ر انادنهای حر ه، مددردس

معتقد امس که  اندش تولیدد   به تولید و اشااه  انش مددران باور  ار  و ، مددردس

 .  شده تومط مددران بادد به مادر واحدهای ماگمان  منتق  شر  
B. A4 
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 B. A5 .  مختلف معتقد امس یها آموگشبه تواندندماگی مددران با ، مددردس

ادلکر  شغل 
 

ادلکر  آموگش 
 

 A. A1 .  مددردس به نحوه آموگش مااگی آشنا امس

 بدرای ادادا  انگیدزه آمدوگش  ر کارکندان امدتفا ه      مددردس اگ روشهای مختلدف  

 .  کند م 
A. A2 

 A. A3 .  کند م  مددردس روند آموگش خو  و کارکنان را ارگداب 

 A. A4 .  مددردس   رامور آموگش ضدن خدمس  خالت  ندار 

نیداگ مدنا  آموگشد      منظدور  بده مددردس  ر آموگش اگ متدارکس ا درا   دگدر    

 .  ندادد م  امتفا ه
A. A5 

ادلکر  پژوهت 
 

مددردس  ر برشزاری هدادتدهای مختلدف شدهری هدکداری الگپ را  ار  و  عدا       

 .  امس
A. P1 

 A. P2 .  کند م  مددردس اگ طرحهای پژوهت  امتقبا 

 A. P3 .  مددردس به  نون مقاله نودس  و پزوهش مسلط امس

 A. P4 .  کند م  مددردس ارتباط موثری با پزوهش  انتگاهها برقرار

 ی اناداپ شدده نهاددس تدالش خدو  را اناداپ      هدا  پژوهش کارشیری بهمددردس  ر 

 .   هد م 
A. P5 

ی
ادلکر  حر ه ا

 

 A. H1 .  کند م  اخالقیا  و معنودا  اد ،  ر چارچوب قوانین، مددردس

 A. H2 .  شفار  م  هده ا را  احتراپ به شأن و مقاپ انسان  مددردس

شعار هدیته حق با ارباب رجوع امس را مرلوحه کار خدودش قدرار  ا ه   مددردس 

 .  امس
A. H3 

 A. H4 .  مددردس با تغییر و تحوال  ماگمان  و محیط  هداهن  امس

 A. H5 .  مهار  و نگرش  ر امور امس، معتقد به ارتقای  انش، مددردس

 

بهساگی مناب  انسدان  شدهر اری   پرمش  وپ: اوام  اثرشفار بر باگشتس مرماده  ر آموگش و 

 اند؟تهران کداپ

پرمش موپ: اوام  اثرپفدر اگ باگشتس مرماده  ر آموگش و بهساگی مناب  انسان  شدهر اری  

 اند؟تهران کداپ
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 های شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود: مولفه1جدول 

 مؤلفه بعد متغیر
تعداد 

 گویه

باگشتس اوام  اثرشفار بر 

مرماده  ر آموگش و بهساگی 

 مناب  انسان 

  رهن  ماگمان 

 3  رشیر شدن  ر کار

 3 ماگشاری

 3 پفدری پفدری انطباق

 3 رمالس

 رهبری

 2 خو رهبری

 2 امتقال 

 3 تفودض اختیار

 صالحیس حر ه ای

 3 صالحیس شناخت 

 3 صالحیس ااطف 

 3 صالحیس مهارت 

اثرپفدر بر باگشتس اوام  

مرماده  ر آموگش و بهساگی 

 مناب  انسان 

 رضادس شغل 

 3 ماهیس شغل 

 3  رصس پیتر س برای کارکنان

 3 جو ماگمان 

 بالندش  ماگمان 

 2 بالندش  حر ه ای

 3 بالندش   ر ی

 3 بالندش  آموگش 

 ادلکر  شغل 

 3 ادلکر  آموگش 

 3 ادلکر  پژوهت 

 3 ادلکر  حر ه ای

اوام  تتکی   هنده باگشتس مرماده  ر آموگش و 

 بهساگی مناب  انسان 

 2 طر  دا برنامه آموگش 

 5  ا ه ها آوری جد 

 2 جداماگی تاثیرا  برنامه

 5 تبدد   ا ه به ارگش پول 

 2 برنامههای   هرمس هزدنه

 5 محامبه نرو باگشتس مرماده

 2 نامحسوسشناماد  مزادای 

 2 شزارش نودس 
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اوامد  اثرپدفدر و ابعدا  باگشتدس مدرماده  ر      ، پرمش چهارپ: روابط ال  بین اوام  اثرشدفار 

 آموگش و بهساگی مناب  انسان  چگونه امس؟

های اخیدر   های گدا ی  ر  هه کوشش، منسام صور  بهبرای بررم  روابط ال  بین متغیرها 

مدد  معدا ال  مداختاری ددا     ، های نوددبخش  ر ادن گمینه روشدک  اگ ادن . صور  شر ته امس

تدوان قابد  قبدو      مد  ، اگ طردق ادن روش. تحلی  چندمتغیری با متغیرهای مکنون )پنهان( امس

هدای هدبسدتگ  غیرآگمادتد  و     های خاص با امدتفا ه اگ  ا ه  نظری را  ر جامعه های مد بو ن 

ی مقا در پارمترهدای مربدوط بده     کلیه، معا ال  ماختاریپس اگ انااپ مدلساگی . آگمادت  آگمو 

خالصده   صدور   بده متخص شدند که  ر جدو  گدر  مد  به هدراه بارهای اامل  و ضرادب مسیر

 . آور ه شده امس

 : برآوردهای مربوط به عوامل اثرگذار مدل0جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پفدر ته شد 31. 99 22. 1  رهن  ماگمان    رشیر شدن  ر کار

 پفدر ته شد 22. 92 71. 1  رهن  ماگمان   ماگشاری

 پفدر ته شد 91. 99 22. 1  رهن  ماگمان   پفدری پفدری انطباق

 پفدر ته شد 23. 92 79. 1  رهن  ماگمان   رمالس

 پفدر ته شد 13. 5 59. 1 رهبری  خو رهبری

 شدپفدر ته  21. 92 15. 1 رهبری  امتقال 

 پفدر ته شد 15. 92 12. 1 رهبری  تفودض اختیار

 پفدر ته شد 91. 92 11. 1 صالحیس حر ه ای  صالحیس شناخت 

 پفدر ته شد 21. 91 11. 1 صالحیس حر ه ای  صالحیس ااطف 

 پفدر ته شد 35. 91 17. 1 صالحیس حر ه ای  صالحیس مهارت 

 

مد  مفهوم  نهاد  پدژوهش بده   ، هایبین مولفهبر اماس اوام  شناماد  شده و روابط ال  

 قرار گدر امس:

  : مد  اوام  شناماد  شده حاص  اگ بخش کیف 3 - 2شک  
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 مدل مفهومی پژوهش :0شکل 

 گیرینتیجهبحث و 

بندر  روگی بدون ندوآوری  ر جهدان   . جهان تغییر و تحو  امس، جهان امروگ، بدون تر دد

بده   هدا  ماگمان ر چنین شرادط  بیتتر . شفر  م  تغییر  ر تولید دا وضعیس خدما ، اقتصا 

راه حل  که تومط بیتدتر صداحبنظران   .  نبا  راه حل  برای هدگام  با ادن شرادط هستند

اگ لحاظ الدد   . (2199، )ورنر و  میدون آموگش و بهساگی مناب  انسان  امس، انوان شده

تدا  اندد   اقتصا ی و میام  با هم ترکیب شدده ، تکنولوژدو، اجتداا ، نیز  تارهای  رهنگ 

خاص توجه  طور بهک  و به آموگش  طور بهامام  های  ور کنند به پتانسی را ماب ها ماگمان

تواند موجبدا  رشدد و    م  آموگش و بهساگی کارکنان  ر دو ماگمان. بیتتری  اشته باشند

، مداگمان را آمدا ه مداگ  )کاشدیا    ، تعال  ماگمان  را  راهم آور ه و برای کسب مزدس رقابت 

نیروی خو  را بر آموگش منداب  انسدان  متدرکدز     ها گمانماامروگه ، بر هدین اماس. (2191

تا بتوانند منفعتهای بیتداری را اگ ادن طردق کسب کر ه و موجب بهساگی نیدروی  اند  کر ه

تاهیز نیروی انسان  ماگمان و بهساگی و بهره شیری هر چه مدرثرتر   منظور به. انسان  شر ند

مرثرتردن تدابیر و اوام  برای بهبدو  امدور   ب  شو آموگش دک  اگ مهدتردن و ، اگ ادن نیرو

و ددو  رآدندد مدداوپ و     هدا  مداگمان آموگش دو وظیفه امام   ر . رو  م  ماگمان به شدار

کارکنان دو مداگمان  . (71: 9511، )جلی  وند هدیتگ  امس و موقس و تداپ شدن  نیسس

بازگشت سرمایه در آموزش و 
بهسازی منابع انسانی

 رهن  ماگمان 

رهبری

صالحیس حر ه ای ادلکر  شغل 

بالندش  ماگمان 

رضادس شغل 

 رشیر شدن  ر کار

ماگشاری

انطباق پفدری پفدری

رمالس

خو رهبری

امتقال 

تفودض اختیار

صالحیس شناخت 

صالحیس ااطف 

صالحیس مهارت 

ماهیس شغل 

 رصس پیتر س برای 
کارکنان

جو ماگمان 

ادلکر  حر ه ای

ادلکر  پژوهت 

ادلکر  آموگش 

بالندش  آموگش 

بالندش   ر ی

بالندش  حر ه ای
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بهبو  روحیه و ا دزادش  ، هدسو شدن با اهداف ماگمان ، برای رمیدن به پیامدهاد  اگ قبی 

،  انددش و تواندداد  نیددروی انسددان مدداگی  بدده روگ، کدداهش ضددادعا  کدداری، رضددادس شددغل 

به آمدوگش و بهسداگی   ، کدو به تحو  ماگمان  و انطباق با شرادط محیط ، پفدری متارکس

 . (11: 2197، نیاگ  ارند )چای

بادد به ارگداب   ها اگمانمبهساگی  ر های  برای پ  بر ن به میزان کفادس آموگش و برنامه

 اندوان  به توجه به باگشتس مرماده، دک  اگ اوام  مهم  ر ادن گمینه. اثربخت  آنها پر اخس

و  57: 9512، الگود  مهم  ر ارگداب  اثربخت  آموگش و بهساگی کارکنان امس )جعفدرگا ه 

های   ادده  ر برنامهتوجه به آموگش و بهساگی مناب  انسان  و ارگشیاب  روند هزدنه به . (51

 . مور  توجه امس ها ماگمان ر تداپ ، آموگش 

بر اماس اهدیس ادن پددده دعن  محامبه نرو باگشتس مرماده  ر ماگمان شهر اری بده  

ادن پدژوهش بدا مدرور مبدان      . پژوهش حاضر انااپ پفدر س، ودژه  ر بخش آموگشو بهساگی

گشتدس مدرماده و هدچندین مصداحبه بدا      نظری  ر ارتباط با آموگش و بهساگی و اهدیدس با 

به ادن نتیاه رمید باگشتس مرماده  ر آمدوگش و بهسداگی منداب  انسدان   ر     ، خبرشان امر

جدامداگی تداثیرا    هدا،    ا ه آوری جد ، های طر  دا برنامه آموگش مولفه، شهر اری تهران

، مرماده باگشتس ونر محامبه، برنامه های¬ هرمس هزدنه، تبدد   ا ه به ارگش پول ، برنامه

 کده  معنیامدس  بددان  اددن . شیدر   مد   بر  ر را نودس  شزارش و نامحسوس مزادای شناماد 

و  رددزی  برنامهر شیرند تا ضدن قرا مدنظرهای  مولفه ادن بادد بهساگی اموگشو مراح   رتداپ

میزان ندرو هزدنده بده  اددده آموگشد  محامدبه شدر   تدا  ر         ،  رمس آموگش  شفاری هدف

اگ طرف  دگر  ر پژوهش حاضر به اوام  اثرشدفار  . بعدی ماگمان منتف  شو  های ردزی طر 

، بر باگشتس مرماده  ر آموگش و بهساگی مناب  انسان  نیز اشاره شدد و اددن اوامد  شدام     

 اگ ادن نکتده . و رهبری جزء اوام  اثرشفار معر   شدندای  صالحیس حر ه،  رهن  ماگمان 

تدوان آمدوگش و بهسداگی    مد  ،  ر صور  وجو   رهن  ماگمان   رمستوان  ردا س که  م 

ضددن  . مددران و کارکنان شهر اری تهران را جهس  ا  و انرا  ر مسیر  رمس هددادس کدر   

، ضددن خددمس تقوددس شدر       یهدا  آموگشمددران با ای  ادنکه  ر صورتیکه صالحیس حر ه

شوند  م  حسامتر ها آموگش ادده به  توان انتظار  اشس که ادتان نسبس به نگاه هزدنه به م 

 ر پدژوهش حاضدر   . کنندد  مد   و با احتیاط بیتتری مناب  مداگمان را  ر اددن مسدیر صدرف    

هدچنین اوام  اثرپفدر اگ باگشتس مرماده  ر آموگش و بهسداگی منداب  انسدان  نیدز مدور       

  معر د   بالندش  ماگمان  و ادلکر  شدغل ، رضادس شغل های  شناماد  قرار شر س و مولفه

 هد که با صرف  رمس مناب  ماگمان  و بر اماس نیاگ مددران و  م  ادن موضوع نتان. شدند
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شر   بلکه  م  نه تنها رضادس شغل  ادتان تامین، کارکنان و هدچنین اموگش  رمس مددران

 . بالندش  ماگمان  بهبو دا ته و ادلکر شغل  بهتری قاب  انتظار امس

اددن  . مد  نهاد  پژوهش ترمدیم شر ددد  ، شناماد  شدههای  فه ر نهادس با توجه به مول

 هد که روشدور  امتفا ه شراند  تئوری بو ه و اوام  ال  دا اثرشدفار بااد     م  مد  نتان

که هدانا باگشتس مرماده  ر آموگش و بهسداگی منداب  انسدان     اند  اداا  پددده محوری شده

تسهیلگرها و موان  به کدو پددده ، هبر هاشناماد  را، اگ طرف  دگر. شهر اری تهران امس

بدا نتداد  پدژوهش حاضدر      هدا  پژوهشبرخ  . شوند م  محوری امده و اوام  اثرپفدر را باا 

اشداره کدر  کده  ر    ، (2191تدوان بده پرمدون و هدکداران )     م  اگ آن جدله، هدسود   ارند

خو بهسداگی موجدب    هد کده روابدط کارکندان بدا دکدددگر و آمدوگش و        م  پژوهت  نتان

 ر پژوهتد   ، (2191بل  و بدالم ) . شو  م  پیامدهاد  مانند رضادس شغل   ر بین کارکنان

نظر و چاندری .  هد که آموگش تاثیر معنا اری بر ا زادش نرو باگشتس مرماده  ار  م  نتان

نیز  ر پژوهت  نتان  ا  که آموگش گنان باگشتس بهتری نسدبس بده آمدوگش  ر    ، (2197)

هم  ر پژوهتد  بده اددن نتیاده رمدیدند کده       ، (2197هینس و برنار  )، بالنگر. ن  ار مر ا

اناامد که  ر  م  آموگش  بر ترغیب مددران شهری به ادلکر  بهتر های  ورها زادش کیفیس 

 . باشد م  واق  طبق اصو  هزدنه  ادده
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