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چکیده
زمینه و هدف هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی بود.

کلیدواژهها:
آموزش نیروی انسانی ،فرایند
آموزش ،کیفیت آموزش.

مواد و روشها پژوهش حاضر ،کاربردی و ترکیبی(کمی و کیفی) بود که با استفاده از روش نظریة دادهبنیاد انجام
شد .جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی استادان و خبرگان( 90نفر) بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند و در بخش کمی همة کارکنان بیمارستان امیرالمومنین تهران( 020نفر) در سال  9008بودند که بر اساس
فرمول کوکران  441نفر با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .دادهها با پرسشنامة محققساختة کیفیت
آموزش منابع انسانی( 20گویه) گردآوری شد .روایی صوری و محتوایی ابزار بهوسیلة متخصصان و پایایی آن با روش
آلفای کرونباخ تأیید شد .دادهها با روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرمافزار
 PLSتحلیل شدند.
یافتهها طبق یافتهها ،کیفیت آموزش منابع انسانی دارای پنج مؤلفة نیازسنجی آموزشی ،طراحی برنامة آموزشی،
اجرای فرایند آموزش ،ارزشیابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش بود.
نتیجهگیری در این مدل مؤلفههای مذکور بهترتیب با درصد واریانس  1/24 ،2/82 ،8/20 ،99/80و 1/24
بیشترین تأ ثیر را در کیفیت آموزش منابع انسانی داشتند .همچنین مؤلفهها توانستند باهم  22/20درصد واریانس
کیفیت آموزش منابع انسانی را تبیین کنند و مدل برازش مناسبی داشت.

 .1مقدمه
یکی از چالشهای مهم سازمانها در هزارة سوم رقابت بر سر تحصیل
داراییها است که در این میان آنچه بیش از دیگر منابع اهمیت دارد،
منابع انسانی است .ازاینرو سازمانهای پیشرو تلاش همهجانبهای
برای کسب مزیت رقابتی در توانمندسازی کارکنان معطوف میکنند.
ویژگیهای عمدة سازمانهای بهرهور داشتن نیروهای کارآمد و
اثربخش است که با ایجاد ارزش افزوده جایگاه خود را در عرصة رقابت
تثبیت میکنند .داشتن کارکنانی توانا و کارآمد نیازمند افزایش سطح

دانش آنان و کسب مهارتهای مورد انتظار است( .)9ضرورت طراحی
و اجرای آموزشهای حین کار در سازمانها بهصورت امری طبیعی
درآمده است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند .بااینحال بر خلاف افزایش
سرمایهگذاری و توجه روزافزون به این حوزه ،نوعی تردید در میان
تصمیمگیران سازمانها در خصوص اثربخشی برنامههای آموزشی و نیز
تمایل آنها برای افزایش سرمایهگذاری آموزشی وجود دارد .زمانیکه
برنامههای آموزشی بهنحوی شایسته بهکار گرفته شوند بر میزان
عملکرد سازمان تأثیر میگذارند( .)4سرمایة انسانی بنیان توسعه و
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نسرین میرچولی و همکاران

بینالمللی استاندارد در اسناد منتشرشده در خصوص استاندارد
بینالمللی ایزو  ،90090آموزش را شامل فرایندی میداند که دانش،
مهارت و رفتار را برای دستیابی به نیازها ایجاد یا بهبود میبخشد.
سازمان میتواند از طریق بهبود مداوم کیفیت سرمایة انسانی که
عملکرد را بهبود میبخشد مزیت رقابتی خود را بالا ببرد( .)8سنجش
اثربخشی آموزش برای مدیریت سرمایة انسانی مهم است .مادامی که
سازمان به یک فرایند توسعة رقابتی برای آموزش نیاز دارد ،ایزو
 90090یک طرح آموزشی مناسب و فرایندهای یادگیری مؤثری را
ارائه میکند که عملکرد و بهرهوری سازمان را بهبود میبخشد .نقش
این استاندارد فراهم آوردن راهنمایی جهت یاری رساندن به سازمانها
بهمنظور شناسایی و تحقق نیازهای آموزشی ،طراحی و برنامهریزی
آموزشی ،اجرای آموزش ،ارزشیابی نتایج آموزش و نظارت و بهبود
فرایند آموزش بهمنظور دستیابی به اهداف آن است .این استاندارد بر
نقش کمکرسانی آموزش در بهبود مداوم تأکید دارد و هدف آن کمک
به سازمان در سرمایهگذاری اثربخشتر و کارآمدتر آموزش است(.)0
بهبود کیفیت محصولات و خدمات با بهکارگیری استانداردهای مختلف
در سازمان دوام مییابد .برای پایداری و عمق کیفیت و کسب مزیت
در سازمان ضروری است در ابعاد مختلف بهویژه منابع انسانی
سرمایهگذاری لازم صورت گیرد .استانداردکردن فرایند آموزش با توجه
به سرمایهگذاریهای کلان مؤسسهها و سازمانها ،استانداردسازی
فرایندها و فعالیتها برای سازمانی که عزمی جدی برای تحقق اهداف
خود دارد ،ضروری است .استانداردسازی به سازمان کمک میکند که
شیوة انجام فرایندها و فعالیتها در سازمان یکسانسازی شود و روش
نظاممندی در سراسر سازمان برای انجام کارها تدوین و اجرا شود .هر
گونه بهبودی در سازمان نیز متکی بر وجود استانداردهای قابل اعتماد
است .هدف استاندارد  90090ایجاد ،اجرا ،نگهداری و بهبود فرایندها و
سیستمهای آموزش است که بر کیفیت و محصولات عرضهشده از
سوی سازمان تأثیر میگذارد( .)8با پیادهسازی استاندارد در فرایند
آموزش ،سازمانها میتوانند خود را با زبان جهانی هماهنگ کنند .این
استاندارد که ویژة آموزش است میخواهد پارادایم سادهاندیشی و
سطحینگری به فرایند آموزش را به رویکردی حرفهای و تخصصی
تغییر دهد( .)90این استاندارد بههمان اندازه که دیدگاه سنتی بر تمرکز
فعالیتهای آموزشی اعتقاد دارد ،به نگرش فرایندی و غیرتمرکزی
بودن آن و اثرگذاری طرفهای درگیر در امر آموزش تأکید میکند.
همکاری و مشارکت تمامی عوامل مؤثر بر فرایند آموزش میتواند دقت
نظر لازم را در تبیین مراحل آموزش ،ارتقای کیفیت آموزش و
اعتباربخشی نتایج حاصل از آن موجب شود .به تعبیری میتوان گفت
بهترین فردی که میداند چه کسی ،چه وقت و چه میزان باید آموزش
ببیند ،مسئول مستقیم یا سرپرست فرد مورد نظر خواهد بود .مشارکت
مدیران و کارکنان در فرایند آموزش باعث تسهیم مسئولیتها،

نوآوری سازمانی است و سازمانهای بسیاری بر آموزش و کارآموزی
کارکنان تمرکز جدی دارند تا بدینوسیله ظرفیتهای کارکنان و
عملکرد سازمانی را افزایش دهند .دستیابی به کسب مزیتهای
رقابتی در اوضاع متحول کنونی مستلزم آموزش و توسعة منابع انسانی
سازمان است .ازاینرو با توجه به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی،
برنامهریزی و تدوین دورههای آموزشی و بهسازی بر ارتقای سطح کیفی
مهارتها و شایستگی آن امری ضروری است .برنامهریزی بهخصوص
دربارة نیازهای آموزشی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا
نیازهای آموزشی با نسل حال و آینده سروکار دارد و تأثیر خود را بر
نسل انعطافپذیری که با هر تدبیر به گونهای رشد کرده ،در میانمدت
یا حتی در بلندمدت نشان خواهد داد( .)0تفاوت میان دو وضعیت
مطلوب و موجود در زمینههای دانش ،نگرش و مهارت ملاحظه میشود
و یادگیرندگان با یادگیری دانش ،مهارت و نگرش ،توانایی گذر از وضع
موجود به وضع مطلوب را فرا میگیرند .تجزیه و تحلیل موشکافانه و
دقیق انواع نیازهای یادشده به برنامهریزی اثرگذار و کارآمد کمک
میکند .از طریق تجزیه و تحلیل نیازهاست که به اهداف خاصی
میتوان رسید و درونمایة ویژهای فراهم کرد( .)2امروزه اهمیت نقش
آموزش در توانمندسازی منابع انسانی بهحدی است که هیچ سازمان
تحولگرا خود را بینیاز از آموزش نمیبیند .در واقع آموزش نوعی
سرمایهگذاری مفید و عاملی کلیدی در توسعه محسوب میشود و
چنانچه به درستی و شایستگی برنامهریزی و اجرا شود میتواند بازدهی
اقتصادی زیادی داشته باشد( .)0ارائة آموزش اثربخش در یک سازمان
مدرن مستلزم تفکر جدید ،مدلهای جدید ،رویکرد جدید و ابزار و
سازوکارهای جدید است .ازاینرو اهداف آنها در زمینة بهبود مداوم از
جمله دربارة عملکرد کارکنان ممکن است زیر تأثیر عوامل متعدد
داخلی و بیرونی از قبیل تغییرات بازار ،فناوری ،نوآوری ،خواستهها یا
الزامات مشتریان و دیگر طرفهای ذینفع قرار گیرد .این تغییرات
سازمان را ملزم میسازد تا نیازهای مرتبط به شایستگی در سازمان
خود را تحلیل کند(.)1
با شناخت و درک فرایند طراحی آموزش بهمثابه رویکرد سیستمی،
ادعا میشود که اگر دیدگاه فرایندی در آموزش بهکار گرفته شود ،برنامة
آموزشی کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود .در این راستا استاندارد ایزو
 90090فرایند آموزش تعریف شدهای را ارائه میکند که به سازمانها
در زمینة برنامهریزی و ارزیابی اثربخشی آموزش از طریق بهبود بیشتر
قابلیتهای کارکنان بهطور سیستماتیک کمک میکند .این فرایند بر
اساس مدل سیستمی برای آموزش طراحی شده است و بههمیندلیل
تمام مزایای مدلهای سیستمی شامل کلیت ،جامعیت ،اصلاح مستمر
فرایند آموزش و دیدگاه سیستمی بودن آموزش در تعامل با سازمان را
شامل میشود( .)2استاندارد ایزو  90090میتواند ابزار مؤثری برای
استقرار سیستم آموزش و تعلیم منابع انسانی باشد .مؤسسة استاندارد
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سیاستگذاری آموزشی و غیره مد نظر قرار گیرد .ضمن پژوهشی با
عنوان "امکانسنجی اجرای نظام آموزش ترکیبی بر اساس الزامات ایزو
 90090در شبکة بهداشت و درمان" به این نتیجه رسیدهاند که
میانگین عوامل نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی برای پیادهسازی
آموزشهای ترکیبی کمتر از میانگین مفروضشدة  0بود .در این
تحقیق گزارش شده که نتایج مذکور میتواند مبنای استقرار قرار گرفته
و توجه و تقویت عوامل نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی برای
بسترسازی مناسب در استقرار نظام آموزشهای ترکیبی استفاده از
فواید هر دو روش آموزش مجازی و حضوری را ممکن کند( .)92در
پژوهشی با عنوان "ارائة برنامة آموزش تغییرات اقلیم در نظام آموزش
رسمی بر مبنای مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد ایزو "90090
به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین نیازهای آموزشی شامل معرفی
مفاهیم پایه ،وضعیت کنونی اقلیم ،عوامل بروز تغییرات اقلیمی ،عوارض
و اثرات آن ،راهکارها و استراتژیهای پیشگیری ،کاهش و سازگاری با
تغییرات اقلیم بوه است .طراحی و برنامهریزی آموزش در پنج مرحله
انجام شد که اهداف کلی آن شامل توسعة تفکر دربارة تغییرات اقلیم،
افزایش آگاهی دانشآموزان در این زمینه ،تربیت نیروهای مناسب برای
مدیریت تغییر اقلیم بود( .)0در اجرای آموزش معلم خود مجری دورة
آموزشی است و وزارت آموزش و پرورش در قالب ادارات آموزش و
پرورش و مدارس میتواند معلم را در نظارت بر اجرای آموزش
پشتیبانی کند .در مرحلة ارزشیابی معلم افزونبر ارزشیابیهایی که
در جلسههای کلاس درس انجام میدهد ،باید ارزشیابی نهایی را نیز
انجام دهد .در پژوهشی با عنوان "ارزیابی فرایند آموزش منابع انسانی
با تأکید بر استاندارد ایزو  90090و ارائة راهکارهای مناسب" به این
نتیجه رسیدهاند که میان فرایند آموزش کارکنان سازمان فرهنگی و
هنری شهرداری تهران با الزامات مطرحشده در استاندارد ایزو 90090
تفاوت معناداری وجود دارد و بین هر یک از مؤلفههای اصلی فرایند
آموزش با شاخصهای استاندارد مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد
که بهمنظور استقرار و پیادهسازی فرایند آموزش کارکنان مطابق با
الزامات استاندارد ایزو  90090در سازمان ،ضمن طراحی مدل برای
آموزش کارکنان ،پیشنهادهای کاربردی به واحد آموزش منابع ارائه
شده است تا از این طریق بتواند خود را با زبان جهانی استانداردهای
آموزشی همسو کند و آموزش کارکنان خود را با اثربخشی بالاتری در
وضع موجود برنامهریزی و اجرا کند( .)90در پژوهشی با عنوان "ارزیابی
فرایند برنامهریزی آموزشهای ضمن خدمت ادارهکل ورزش و جوانان
استان اصفهان بر اساس الزامات استاندارد ایزو " 90090به این نتیجه
رسیدهاند که بهطور کلی فرایند طراحی و برنامهریزی آموزش ضمن
خدمت بیشازحد متوسط با استاندارد ایزو  90090مطابقت دارد.
همچنین بین میانگین نظرات مدیران و کارکنان در این بعد تفاوت
معناداری وجود داشته است .لازم به ذکر است که هیچ تفاوت معناداری
بین نظرات کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان اصفهان با توجه

تشخیص بهتر نیازها و ارائة روشهای مناسب بهمنظور بهبود مستمر
در سازمان میشود و رویکرد مشارکتی در استقرار این استاندارد ره-
یافتی مطمئن برای درگیرشدن کارکنان ،سرپرستان و مدیران در
چرخة آموزش است و میتواند نقش مؤثری بر اثربخشی آموزشها و
توانمندسازی کارکنان ایفا نماید(.)99
در زمینة آموزش منابع انسانی و نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع
انسانی پژوهشهایی انجام شده است( .)0ضمن پژوهشی گزارش شده
که برنامههای وزارت گردشگری نشاندهندة ضعف در شناسایی
نیازهای آموزشی و برنامههای آموزشی با توجه به استاندارد بینالمللی
ایزو  90090بود .آنان توصیه کردند که از استراتژیهای آموزشی
تأییدشده ایزو  90090در همة سطوح وزارت گردشگری بر اساس
نیازهای برنامههای آموزشی استفاده شود( .)94در تحقیقی با هدف
ارائة مدل مناسب ارزیابی نیازهای آموزش در سازمانها بر اساس
استاندارد ایزو  90090به این نتیجه رسیدهاند که نیازهای آموزشی در
چهار بعد شایستگی شغلی ،اهداف سازمانی ،حل مسئله و شکافهای
توسعه شناسایی شد( .)4در پژوهشی دربارة اهمیت نسبی عوامل
مشمول در دستورالعملهای مدیریت کیفیت ایزو  90090به این
نتیجه رسیدهاند که بهترتیب سه عامل مدیریت ارتباط با مشتری،
کیفیت منابع انسانی و عملکرد مالی نشاندهندة بهترین جهت بهبود
کیفیت خدمات نهادها بودند( .)0در پژوهشی با عنوان "شناسایی و
ارزشیابی میزان مطلوببودن سامانة مدیریت آموزش و یادگیری
فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی" که یافتهها حاکی از کاربرد
محدود معماری سیستم فناوری یادگیری(ال.تی.اس.آی) و استاندارد
ایزو  90090در طراحی سامانه بود ،گزارش شده که ارزشیابی میزان
مطلوببودن سامانه نشان داد با افزایش همکاریپذیری ،پاسخگویی،
مبادلهپذیری ،تکلیف ،سنجش و ارزشیابی ،تعاملات یادگیری ،صحت
و اصالت فرایند آموزش و کاربردپسند بودن ،مطلوببودن سامانه ،نیز
کیفیت کل سامانه افزایش خواهد یافت .همچنین ماندگاری،
دسترسیپذیری ،توسعهپذیری ،مدیریت محتوا و یادگیری ،مدیریت
اخبار و اطلاعرسانی و سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی سامانه را در
وضعیت مناسب و مطلوبی از دیدگاه کارکنان و مدیران قرار خواهد
داد( .)90در پژوهشی دربارة تدوین برنامة توسعة حرفهای کارشناسان
و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه رسیدهاند که
بهمنظور توسعه و بهسازی شاغلان فعال در حوزة آموزش صنعت نفت
باید آموزشها را در سه سطح متصدی آموزش ،کارشناسان آموزش و
مدیر آموزش ارائه کرد و در هر یک از این سطوح دورههای آموزشی
مناسب را در نظر گرفت .برای مثال در سطح متصدی آموزش دورههای
آموزش بزرگسالان ،مدیریت منابع انسانی ،تاریخچة آموزش در صنعت
نفت و غیره؛ در سطح کارشناس آموزش دورههای نیازسنجی ،طراحی
آموزش ،راهبردهای اجرایی آموزش و غیره؛ در سطح مدیران آموزش
دورههای مدیریت پروژه ،مدیریت دانش ،سازمان یادگیرنده،
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کیفی استادان و خبرگان( 90نفر) بودند که با روش
نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی همة
کارکنان شرکت بیمارستان امیرالمومنین تهران( 020نفر) در
سال  9008بودند که بر اساس فرمول کوکران  441نفر با
روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .برای تهیة آن پس
از مرور منابع کتابخانه ای ،اینترنتی و مصاحبه با تعدادی از
صاحب نظران مؤلفه های مهم شناسایی و فهرست شد و از
پاسخ گویان خواسته شد تا اهمیت آن ها را ارزیابی کنند.
کیفیت آموزش من ابع انسانی دارای پنج مؤلفة نیازسنجی
آموزشی ،طراحی برنامة آموزشی ،اجرای فرایند آموزش،
ارزش یابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش بود.
شرکت کنندگان پس از آگاهی از هدف ،اهمیت و ضرورت
پژوهش و امضای رضایت نامة شرکت آگاهانه در پژوهش به
پرسشنامة محقق ساختة کیفی ت آموزش منابع انسانی پاسخ
دادند .این ابزار دارای  20گویه و پنج مؤلفة نیازسنجی
آموزشی( 2گویه) ،طراحی برنامة آموزشی( 8گویه) ،اجرای
فرایند آموزش( 2گویه) ،ارزش یابی فرایند آموزش( 0گویه) و
پایش فرایند آموزش( 0گویه) بود که با استفاده از مقیاس
پنج درجه ای لیکرت ا ز یک تا پنج نمره گذاری می شوند.
روایی صوری و محتوایی این ابزار از سوی متخصصان رشته
تأ یید و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای
مؤلفه های مؤلفة نیازسنجی آموزشی ،طراحی برنامة آموزشی،
اجرای فرایند آموزش ،ارزش یابی فرایند آموزش و پایش
فرایند آموزش به ترتیب  0/80 ،0/82 ،0/80 ،0/09و 0/82
محاسبه شد .تحلیل داده ها با روش های تحلیل عاملی
اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار
 PLSانجام شد.

به دیگر متغیرهای جمعیتشناختی یافت نشده است(.)91
استانداردسازی فرایند آموزش ضرورتی برای ارتقابخشی به عملکرد
سازمانها است .یکی از روشهای بهینهسازی آموزش و مدیریت منابع
انسانی استفاده از شاخصهایی است که بهوسیلة آن فرایند آموزش از
ابتدا تا انتها مورد ارزیابی قرار میگیرد .از جملة این استانداردها میتوان
به استاندارد آموزش ایزو  90090اشاره کرد( .)92فرایندهای آموزشی
در قالب یکی از رویههای نوین بر ارتقابخشی توانمندی کارکنان تأکید
دارد که هم پاسخگوی نیازهای کارکنان است و هم مانع اتلاف سرمایهة
سازمان میشود .الزامات استاندارد آموزشی ایزو  90090از جامعیتی
برخوردار است که سازوکار ظرفیتسازی سازمانی را بهبود میبخشد و
از ابتدا تا انتهای فرایند ارزشیابی آموزشی مؤثر واقع میشود .بنابراین
سازمانها برای ارتقای سطح دانش ،نگرش و مهارت کارکنان خود لازم
است که برنامهریزی کنند .بنابراین برخورداری از استاندارد
اطمینانبخشی که از نیازسنجی تا ارزشیابی برونداد را در بر گیرد
برای آنها حیاتی است .از ضرورت سازمانها به استقرار ایزو 90090
این است که نگرش سیستمی به فرایند آموزش حاکم است و با تغییر
وضعیت و ساختار مدیریتی دچار تغییر نخواهد شد .همچنین
سرمایههایی که برای آموزش منابع انسانی صرف میشود نهادینه و
استانداردسازی میشود و باعث آمادگی برای مواجهه با چالشهای
ناشی از تغییرات سریع در حوزة دانش و تکنولوژی میشود .در نتیجه
هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در
کیفیت آموزش منابع انسانی بود.

 .2مواد و روشها
این مطالعه کاربردی و ترکیبی(کمی و کیفی) بود که با
استفاده از روش نظریة داده بنیاد انجام شد .با استفاده از
نظریة داده بنیاد پژوهشگر می تواند از میان حجم انبوهی از
مطالب به شکلی سیستماتیک وجوه اشتراک را استخراج و
اقدام به تئوری پردازی کند .هدف اصلی این روش ،تبیین یک
پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی(مفاهیم ،مقوله ها
و قضیه ها) آن پدیده و طبقه بندی روابط این عناصر درون
بستر و فرایند آن پدیده است .سه فرایند در تحلیل
مفهوم ساز ی بنیادی شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری
و کدگذاری انتخابی است .جامعة آماری پژوهش در بخش

 . 3یافته های پژوهش
آزمودنی های بخش کمی  441نفر بودند .به منظور مناسب
بودن داده های گرد آوری شده بری انجام تحلیل عاملی از
ضریب  KMOو آماره بارتلت استفاده شد که نتایج آن در
جدول شمارة  9ارائه شد.

جدول  .1مقدار ضریب ، KMOآزمون بارتلت و سطح معناداری
معناداری
آماره بارتلت
ضریب KMO
001/0
822/8418
663/0

با  8298/844است که در سطح  0/009معنادار است.
بنابراین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .برای

بر اساس نتایج جدول  ،9ضریب  KMOبرابر با 0/110
است که حاکی از کفایت نمونه است  .مقدار آماره بارتلت برابر
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تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه های کیفیت
آموزش منابع انسانی ،تعداد گویه ها ،پایایی و درصد واریانس
تبیین شده هر عامل در جدول  4ارائه شد.

انجام تحلیل از تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل مؤلفه های
اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد که معیار انتخاب بار
عاملی  0/0و بالاتر بود ،لذا  2گویه از پرسشنامة اولیة حذف
و در نهایت پرسشنامة  20گویه ای استخراج شد که نتایج

جدول  .1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی مؤلفه های کیفیت آموزش منابع انسانی ،تعداد گویه ها و درصد واریانس تبیینشده
درصد واریانس کل
درصد واریانس تبیینشده هر عامل
مقدار پایایی
تعداد گویهها
مؤلفهها
83/11
91/0
7
نیازسنجی آموزشی
79/8
89/0
8
طراحی برنامؤ آموزشی
70/77
84/7
87/0
7
اجرای فرایند آموزش
72/6
83/0
9
ارزشیابی فرایند آموزش
72/6
87/0
9
پایش فرایند آموزش

آموزش ،ارزش یابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش
به ترتیب با درصد واریانس  1/24 ،2/82 ،8/20 ،99/80و
 1/24بیشترین تأ ثیر را در کیفیت آموزش منابع انسانی دارند
و در مجموع توانستند  22/20درصد از واریانس کیفیت
آموزش منابع انسانی را تبیین کنند .شاخص های برازندگی
مدل برازش شدة کیفیت آموزش منابع انسانی در جدول 0
ارائه شد.

بر اساس نتایج جدول  ،4پرسشنامة کیفیت آموزش
منابع انسانی دارای  20گویه و پنج مؤلفه نیازسنجی
آموزشی( 2گویه) ،طراحی برنامة آموزشی( 8گویه) ،اجرای
فرایند آموزش( 2گویه) ،ارزش یابی فرایند آموزش( 0گویه) و
پایش فرایند آموزش( 0گویه) است که پایایی آنها بر اساس
ضرایب آلفای کرونباخ مناسب است .همچنین پنج مؤلفة
نیازسنجی آموزشی ،طراحی برنامة آموزشی ،اجرای فرایند

جدول  .0شاخص های برازندگی مدل برازش شده کیفیت آموزش منابع انسانی
شاخص های برازندگی
آماره
مقدار مطلوب

SRMR
07/0
کمتر از 0/80

بر اساس نتایج جدول شمارة  ، 0شاخص میانگین اختلاف
بین داده ها( )GFIبا مقدار  ،0/02شاخص مقدار مؤثر ماتریس
کوواریانس باقیمانده( )RMS Thetaبا مقدار  0/992و
شاخص برازش هنجارشده( )NFIبا مقدار  0/008حاکی از

RMS Theta
117/0
کمتر از 0/94

NFI
908/0
بیشتر از 0/0

برازش مناسب مدل هستند  .بنابراین مدل کیفیت آموزش
منابع انسانی به همراه ضرایب استاندارد آنها در نمودار 9
ارائه شد.

نمودار  .1مدل برازش شدة کیفیت آموزش منابع انسانی به همراه ضرایب استاندارد آنها
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جمله می تواند در برنامه ریزی درسی ،شناسایی مسائل و
مشکلات افراد ،ارزیابی یادگیری فراگیر ،افزایش و بهبود
ایمنی و ارائة بازخورد به فرد یا مداخله های آموزشی در
سازمان استفاده شود .مهم ترین استفاده از نتایج نیازسنجی،
در زمینة توسعة برنامه های آموزشی برای اهداف سازمان
است .بدون داشتن دیدگاه روشنی از نیازها تلاش برای
آموزش های سازمانی ،اتلاف منابع ارزشمند سازمان است.
آموزش افراد به ایجاد شایستگی در آنها کمک می کند؛ به-
شرطی که بر اساس نیاز واقعی آنان طراحی و اجرا شود .پس
از تبیین نیاز های آموزشی سازمان و کارکنان آن ،طراحی
برنامه های آموزشی که بتواند آن نیازها را رفع کند در اولویت
قرار گیرد .در الگوی طراحی و برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر
رویکرد ایزو  90090ابتدا باید به طراحی و برنامه ریزی برای
تعیین فاصله های مربوط به شایستگی پرداخت .پس ابتدا لازم
است تا محدودیت های موجود د ر مسیر فرایند آموزش
شناسایی شود و همچنین روش های بالقوة موجود آموزشی
مد نظر قرار گیرد تا بتوان با استناد به معیارهای انتخابی که
بر اساس محدودیت ها و هدف های آموزشی تعیین میشود،
مناسب ترین روش ها را یافت و بر اساس آنها برنامه ریزیکرد.
پس از نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزشی ،گام بعدی
اجرای برنامة آموزش کارکنان است .منظور از اجرای برنامه
آن است که فرایند به عمل گذاشتن طرح یا برنامة معین
انجام شود  .اجرای آموزش های سازمانی زمانی مفید است که
اثربخش و در راستای نیازهای واقعی سازمان باشد .بدیهی
است که هرچه فرایندهای قبلی آموزش ،یعنی نیازسنجی و
برنامه ریزی آموزشی درست و دقیق باشد ،ولی اجرای آموزش
درست نباشد همة زحمات و هزینه ها به هدر خواهد رفت.
مسئولیت انجام تمامی فعالیت های مشخص شده در برنامة
آموزشی برای ارائة آموزش بر عهده آموزش دهنده است.
بااینحال افزونبر فراهم کردن منابع لازم برای بهره گیری
مطمئن از خدمات آموزش دهنده ،نقش سازمان در پشتیبانی
و ایجاد تسهیلات برای آموزش ممکن است موارد زیر را نیز
شامل شود .این موارد شامل پشتیبانی از آموزش دهنده و
یادگیرنده و پایش کیفیت آموزش ارائه شده است .سازمان
می تواند آموزش دهنده را برای پایش اجرای آموزش
پشتیبانی کند .موفقیت این فعالیت ها متأثر از میزان
اثربخشی تعامل بین سازمان در راستای چگونگی انجام این
فعالیت ها است  .در فرایند آموزش ،کارکنان آموزشندیده به
کارکنان آموزش دیده و ماهر تبدیل می شوند و کارکنان
کنونی برای تصدی مشاغل و پست های بالاتر پرورش

بر اساس نتایج نمودار  9ضرایب مسیر همة مؤلفه های
نیازسنجی آموزشی ،طراحی برنامة آموزشی ،اجرای فرایند
آموزش ،ارزش یابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش در
سطح  0/09معنادار هستند .بنابراین تأثیر مؤلفه ها بر کیفیت
آموزش منابع انسانی مثبت و معنادار است.

 .4بحث و نتیجهگیری
استانداردسازی فرایندهای آموزشی یکی از رویه های نوین
د ر ارتقابخشی توانمندی کارکنان محسوب میشود و
استاندارد آموزشی ایزو  90090از جامعیت کافی برخوردار
است .این روش ،سازوکار ظرفیت سازی سازمانی را بهبود می-
بخشد و از ابتدا تا انتهای فرایند ارزشیابی آموزشی ،مؤثر
است .در نتیجه ،پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل
ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی انجام شد.
از دیدگاه فرایند آموزشی ،تعیین نیازها فرایند مشخص-
کردن آنچه باید آموخته شود ،است .یعنی جهت گیری کلی
برنامه و آنچه برنامه برای آن تدوین میشود .ازاین رو هیچ
برنامه ای نمی تواند طراحی و اجرا شود ،مگر اینکه کمبود و
نارسایی در دانش ها ،نگرش ها ،مهارت ها و عملکردهای افراد
با کارکرد کلی سازمان تشخیص داده شود و بعد برای رفع
آن کمبود تلاش شود .در این مرحله شایستگی های مورد
انتظار هر شغل بر اساس تحلیل نیازهای کنونی و آتی سازمان
و مشارکت کارکنان و خبرگان تدوین میشود .این
شایستگی ها در طی عمر سازمان بهطورمتناوب بازنگری و در
صورت نیاز تغییراتی در آن لحاظ میشود .سپس
شایستگی های کنونی کارکنان سنجیده شده و از مقایسة آن-
ها با شایستگی های مورد انتظار شکاف بین این دو در نقش
نیاز آموزشی شناخته می شود .سازمان باید برای رفع نیازها
اقدام به برنامه ریزی آموزشی کن د .این موضوع اهمیت به-
سزایی دارد که برای شروع آموزش در سازمان باید مشخص
شو د که نیاز کنونی سازمان با آموزش حل می شود .یعنی
دلیل نقصان کمبود دانش ،مهارت و نگرش کارکنان است .در
غیر این صورت آموزش اتلاف منابع سازمان محسوب می شود.
یافته ها نشان داد که کیفیت آموزش منابع انسانی دارای
پنج مؤلفة نیازسنجی آموزشی ،طراحی برنامة آموزشی،
اجرای فرایند آموزش ،ارزش یابی فرایند آموزش و پایش
فرایند آموزش بود و مؤلفه ها توانستند باهم  22/20درصد
واریانس کیفیت آموزش منابع انسانی را تبیین کنند .این
نتایج از جهاتی با نتایج پژوهشهای( )94-91 ,4,0,0همسو
بود .نتایج حاصل از نیازسنجی کاربردهای زیادی دا رد که از
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با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مدیران در فرایند
نیاز سنجی آموزشی که نقش بسیار مهمی در آن دارند از
روش های علمی که در آن همة ابعاد فرصت ها ،تهدیدها ،نقاط
قوت و نقاط ضعف در نظر گرفته می شود ،استفاده کنند تا از
این طریق سطح دانش ،نگرش و مهارت و عملکرد فردی و
سازمانی بهبود یابد .این امر باعث می شود که آموزش های
ارائهشده کاربردی باشد و در ارتقای سطح عملکرد کارکنان
و بالطبع سازمان مؤ ثر واقع شود .پیشنهاد دیگر متناسب-
سازی محتوای دوره های آموزشی با نیازهای جدید سازمان ها
به منظور اثربخشی بیشتر دوره های آموزشی است .پیشنهاد
می شود به منظور ارزیابی صحیح دوره های آموزشی و سنجش
میزان یادگیری فراگیران دوره ها از آزمون پایان دورة
متناسب با ا هداف و متحوای دورة آموزشی بهوسیلة مدرس
دوره استفاده شو د .نظارت سازمان در مراحل اجرای دوره های
آموزشی در تحقق اهداف مهم است .افزونبر آن
پشتیبانی های گوناگون در مراحل مختلف آموزشی از سوی
سازمان ارائه شود و منابع کافی برای انجام برنامة آموزشی
در دسترس اجراکنندگان دورة آموزشی قرار گیرد .آخرین
پیشنهاد با توجه به پایش فرایند آموزش حفظ و نگهداری
سوابق مربوط به آموزش دهندگان ،آموزشگیرندگان و
محتوای آموزشی است تا همواره در راستای بهبود فرایند
آ موزش گام برداشته شود.

می یابند .این موضوع در صورتی مصداق دارد که دورة
آموزشی به اهداف خود دست یابد .برای ارزیابی میزان نیل
به اهداف آموزشی لازم است که دورة آموزشی ،ارزیابی شود.
ارزیابی یا ارزش یابی غلط و نامناسب می تواند یکی از آفت های
برنامه های آموزش و توسعة منابع انسانی باشد .در بسیاری از
موارد یا برنامه های آموزشی ارزشیابی نمی شوند یا نتایج آن-
ها چندان مورد توجه مدیران و مسئولان آموزش قرار
نمی گیرد .مرحلة آخر فرایند آموزشی بر مبنای ایزو ،پایش
فرایند آموزش است .ه دف اصلی از پایش آموزش حصول
اطمینان از این امر است که فرایند آموزش بهمثابه بخشی از
نظام مدیریت کیفیت همان گونه که لازم است مدیریت شود
و به اجرا در آید؛ بهطوری که شواهد عینی در مورد اینکه این
فرایند در برآورده کردن الزامات آموزشی سازمان اثربخش
است ،فراهم ش ود .پایش شامل بازنگری تمامی فرایند آموزش
در هر یک از چهار مرحله است .پایش باید از سوی کارکنان
دارای صلاحیت و طبق روش های اجرایی مستند سازمان
انجام گیرد .در صورت امکان این اشخاص باید از حوزة کاری
که مستقیم در آن فعالیت می کنند ،مستقل باشند .پایش
ابزار با ارزشی برای ارتقای اثربخشی فرایند آموزش است.
روش های پایش باید طی مرحله=ة تعیین مشخصه های برنامة
آموزشی شاخص های مناسب برای پایش مراحله چهارگانة
فرایند آموزش تعریف شود .پایش فرایند آموزش بهطور کلی
با بررسی سوابق اجرایی ،گزارشهای ارزیابی عملکرد و
انطباق اهداف تعیین شده و اهداف محقق شده آغاز می شود و
در نهایت از طریق بررسی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با
ارتقای عملکرد کارکنان ،بازنگری و بهبود مستمر به تحقق
اهداف سازمان کمک میکند.
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Abstract
Introduction: The current study aimed to design and explain the
communication model of ISO role in human resource education quality.
Materials and Methods: This study was cross-sectional (quantitative
and qualitative) that was done via Grounded theory. The statistical
population of the study in the qualitative section included professors and
experts (n=10) who were selected by purposive sampling method and in
the quantitative section, the statistical population was all employees of
Tehran Amir al-momenin Hospital (n=370) in the year 2019 that based
on the Cochran formula, 226 people were selected by random sampling.
Data were collected using a researcher-made questionnaire on the quality
of human resources education (40 items). The face and content validity
of the instrument was confirmed by experts and its reliability was
confirmed by Cronbach's alpha method. The data were analyzed by
exploratory factor analysis and structural equation modeling via PLS
software.
Results: The results showed that the quality of human resources
education had five components of educational needs analysis,
curriculum design, and implementation of the training process,
evaluation of the training process and monitoring of the training process.
Conclusion: In this model, the mentioned components had the most
impact on the quality of human resources education with 11.83%, 8.79%,
7.84%, 6.72% and 6.72% variance, respectively. Also, the components
were able to explain 77.70% of the variance in the quality of human
resources training and had a good fit model.
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