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Abstract: The aim of this study was to identify the factors affecting human resource training 

and to provide a model for this training in Islamic Azad University. The research method used 

is mixed (qualitative and quantitative). The qualitative phase of the study relied on grounded 

theory while the quantitative phase involved a descriptive survey. The research population in 

the qualitative phase included university experts and specialists who were selected using the 

snowball sampling method to achieve the initial model. In the quantitative phase, it included 

all the staff of Islamic Azad University of whom 217 were selected by stratified random 

sampling. The research tools were interviews and a researcher-made questionnaire. After 

collecting the questionnaires, data were analyzed by descriptive statistics including mean, 

standard deviation, and frequency percentage, and by inferential statistics through structural 

equation modeling in two parts: measurement model and structural analysis. In the first part, 

the technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and 

divergent validity were examined. In the second part, one-sample t-test and path coefficients 

were used to test the hypotheses. Findings showed that there is a difference between the 

current and the desired status of factors affecting human resources training in Islamic Azad 

University. The current status of the factors affecting the training of human resources in the 

Islamic Azad University is below average while the desired is above the average of the 

society. 
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 مقدمه

طیی سیاه هیای  سازمان ها توجه به نیروی انسانی در     

زمان و سرمایه سازمان های پیشیرو  بخش عظیمی از اخیر

اکنیون میریران هونیمنر  را به خود اختصاص داده است.

ارتقای نیروی انسانی  زمینه توسعه و قرر در آگاهنر که هر

برتیری رقیابتی  یی واکیار موفقییت  سرمایه گذاری کننر؛

آمیوز   (.1398 کننر )جزنیازمان خود را تضمین میس

هایی است که انسیان از دیربیاز بیا آن سیر و کیار از مقوله

دانته است. لذا بیا پیشیرفت جوامی  و ای یاد مشیا   در 

ها ضرورت این امر بیش از پیش احسیا  گردییره سازمان

ها منوط به است. به طوری که در حاه حاضر بقای سازمان

زیرا عصری که در آن زنرگی میی کنییب بیا آموز  است. 

تغییرات نتابان توأم و هر روز تغیییر جرییری در دنییای 

کسب و کار رخ می دهر  به این ترتیب سازمان ها یا باییر 

خود را با این تغییرات هماهنگ کننر ییا فنیا و نیابودی را 

(. در 2018سیاس   و اسپنسیر هوگوز  زاجاک برگزیننر )

 پیرور  منیاب  انسیانی از ه آمیوز  وامیروزهمین راسیتا 

راهبرد اصیی ی دسییتیابی بییه سییرمایه انسییانی و راهبردهییای

تحوست  و نود سازگاری مثبت با نرایط متغیر ق مراد می

نیازهیای آموزنیی جرییری را  دانش فنیاوری  فزاینره در

البتیه تحصیی ت  .برای مشا   مخت ف به وجود میی آورد

خگوی این نیازها نیست رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاس

های ضمن خیرمت جم ه آموز  از های دیگربه آموز  و

از طرف دیگیر اهمییت  (.1387 ربیعی است )ایمانی و نیاز

گذاری بیر روی آموز  در بهبود عم کرد و اهمیت سرمایه

مناب  انسانی  هب از بعر زمیانی و هیب از بعیر میالی بیرای 

ان مورد توجیه آموز  کارکنان توسط بسیاری از کارنناس

(. در 2018 آرمسیترانگ و سنیررزوسی  قرارگرفته اسیت )

کیه  نیربییان کرد (2018ییانیی ) س ستین وهمین راستا 

حیاه  های اص ی مریران سیازمان هیا درتمشغولی یکی از

آمیوز   توسیعه منیاب  انسیانی اسیت و آمیوز  و حاضر 

 توسعه مناب  انسانی به نمارمی رود )نیی  مهمترین ابزار

 درچییرا کییه  (.1392  زرقییی نیرسییوار و نیییروانی ادهز

ای منیاب  انسیانی سیرمایه تغییر امروزی  از های پرمحیط

آموز  به عنوان  گران سنگ و دارای نقش اساسی است و

محسیو   "اسی حه رقیابتی"تنها نیوه ای اد و توسعه آن 

 (.1395 ترک زاده نود )عبا  زادگان و می

 عنوان یک مزیت رقابتی بیریادگیری به  اهمیت آموز  و

امروزه آمیوز  سیازمانی  و آنکارنره است. همگان محرز

زمیره  ب کیه در نه فقط وظییه یا اقیرامی جیانبی و فرعیی 

ترین فعالیت هیای سیازمانی بیه نیمار اثربخش حسا  و

-آموز  همواره به عنوان وسی ه (.1395 آیر )قهرمانیمی

حیی   عم کییرد و جهییت بهبییود کیییییت  ای مطمیی ن در

جم یه  فقیران آن از و نیوددر نظیر گرفتیه مییمشک ت 

و  سیازمانی اسیت )میکیامی مشک ت ک یری و بحرانی هر

(. آمییوز  ضییمن خییرمت بییه یییک رو  2018فوروکییاوا 

م ان ا در که فردی م ر  کارآموزان را آموزنی اناره دارد

 دهر )صیریقیمحیط کار آموز  می های نغ ی درمهارت

دنیای امروز آمیوز  ابیزاری اسیت  در (.1393  و خرایی

-سازنره و تحوه آفرین  که مریران بیا توسی  بیه آن میی

هیا و بیه طیور ک یی در هیا و خیط مشییتواننر در نگر 

  روجیرز  عم کرد کارکنان تغیییر ای یاد نماینیر )رابیرت 

(. آموز  کارکنان بایر بخش 2018 توما  و اسپیت مولر

ست زیرا موفقیت یا نکمهمی از فراینر برنامه ریزی بانر. 

. های کارکنان استفعالیت های سازمان معطوف به توانایی

 دستاوردهای سازمانی از بهره وری سازمانی منتج می نود

که آن نیرو در جای خیویش بیا آمیوز  هیایی کیه بیرای 

. در واقی   ارتبیاط مسیتقیب دارد  کارکنان فراهب می نود

 زم وظاییی کیه ااین آموز  است که کارکنان را برای ان ا

(. 1391 کنیر )مصیطیاییآمیاده میی  رودآنها انتظیار میی

نشیان  پژوهشیی در (2018پییت  ) و فرن هیوفر  جانسن

محیط کیار عم کیرد را افیزایش میی  دادنر که آموز  در

 .دهر

آموز  یکی از مهمتیرین ابزارهیای  توان گیتمی بنابراین

  لیزوم و میریران آگیاه و موفی   استتوسعه مناب  انسانی 

آموز  را به درستی می فهمنر و توسعه منیاب  انسیانی را 

پراتیوی  جوهادی  یکی از الزامات سازمان ت قی می کننر )

(. واقعیت آن است که 2019سارتوهادی  فائوزانا و محمود 
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آمیوز  ارائییه نییره هییرف  ییایی نیسییت  ب کییه وسییی ه و 

 م رایی برای رسیرن به اهراف عالی سیازمان و افیراد میی

جم ه آنها میی تیوان بیه بهیره وری سیازمانی   که از بانر

رضییایت نییغ ی  مزیییت رقییابتی  مشییتری مییراری  عییرم 

جاب ایی کارکنان و اناره کرد. ولی با این حاه سؤاستی از 

این قبی  مطرح است که آیا هرنوع آموزنی با هر رونی و 

در هر زمانی و برای هرکسی کارساز می بانر؟ آییا نتی یه 

از آمیوز  حاصی  میی نیود ارز  صیرف منیاب  ای که 

دارد؟ آیا برگزاری دوره های آموزنیی تییثیری  ارزنمنر را

در بهبییود عم کییرد کارکنییان و ارتقییای بهییره وری دانییته 

است؟ آییا اجیرای دوره هیای آموزنیی متناسیب بیا نییاز 

کارکنیان بییوده اسییت؟ آیییا برگییزاری دوره هییای آموزنییی 

ؤثر است؟ و واقعیت ایین درپیشبرد تحق  اهراف سازمان م

اسییت کییه بییرای توفییی  دررقابییت در دنیییای اقتصییادی 

امروزبسیاری از سازمان ها مناف  مالی بسیار قاب  تیوجهی 

را صرف آموز  و بهسازی می کننر. بیا ایین وجیود آنهیا 

نتوانسته انر نقش آموز  را به عنوان یک عام  اساسی در 

 (.1397 و خراسانی)عیری  سازمان ارتقای بخشنر

 ان میین توسییعه مییریریت انسییانی و مییریران آموزنییی از 

آموز  به عنوان ییک مؤلییه جیام  و حییاتی در توسیعه 

تامییب  کییاپ ی و ) کننییرسییازمانی و فییردی اسییتیاده مییی

آمیوز  معمیوس   هیرف سیازمان هیا از .(2019یاکوبوی  

ری  و آلیو  افزایش خ قیت افراد و مزیت رقابتی است )

دگیری کارکنیان و افیزایش رقابیت و (. همچنین یا2020

 (.2019باستا  و آلتینای مهارت آنهاست )

آموز  معطوف به اهیراف میرتبط بیا  ع قه به یادگیری و

تغییرات فردی و سازمانی اسیت. ابتیرا ییادگیری من ربیه 

قاب یت  تولیر  طری  مشارکت در رنر از توسعه سازمانی و

وویتینیگ بیرمن خ قیت می بانر )سنیگ  و ابتکارو تیثیر

همچنین آموز  با اکتسا  دانش و مهیارت و  ( . و2000

توانایی وظرفیت افراد چه به صورت یک کارمنیر وچیه بیه 

(. 2019یاموری و یانیرا صورت یک نهرونر مرتبط است )

جهیت  آموز  همواره به عنیوان وسیی ه اییی مطمی ن در

 نظیر ح  مشیک ت میریریت میر و بهبود کیییت عم کرد

و فقران آن نیز یکی ازمسائ  اساسی و حیاد  گیردمی  قرار

 سازمان را تشکی  میی دهیر بیرین جهیت بیه منظیور هر

 نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره گییری هیر ت هیز

مهب تیرین  بی نک آموز  یکی از این نیرو  از چه مؤثرتر

سیازمان بیه  و عوام  برای بهبیود امیور مؤثرترین ترابیر و

است کیه آمیوز  ییک وظیییه  م به ذکرسز نمارمی رود.

سازمان هیا و ییک فراینیر میراوم و همیشیگی  اساسی در

 سیطوح سیازمان اعیب از سیطحی از هر کارکنان در است.

ییا زیردسیت  محتیا   میریر  نا   ساده یا نا   پیچیره

مهارت های جریرنر و  کسب دانش و آموز  و یادگیری و

هر نیوع کیه  از خود ان ام دادن کار بایر همواره برای بهتر

مضیافا   رو  ها و اط عیات جرییری کسیب نماییر.  بانر

سزم اسییت   نییغ  کارکنییان تغییییر  کنییرگییاه  اینکییه هییر

اط عات و مهارت های جریری برای ابقای موفقیت آمییز 

کوئتیا  آبیرودان و میاتی وظایف نغ  مربوطه را فرا گیرد )

2019.) 

 زمی توانر نییایک سازمان  برنامه های آموز  کارکنان در

 بییه نیییروی انسییانی متخصییه درآینییره را نیزرفیی  کنییر و

تضییمینی بییرای حیی  مشییک ت کارکنییان بانییر. بنییابراین 

 چنانچه کارکنان یک سازمان خو  آمیوز  ببیننیر بهتیر

 می تواننر درارتقای سطح کارایی سازمان سیهیب بانینر و

دسیتان  مریران به نظارت زییاد درمیورد زییر سرپرستان و

ا عین حاه می تواننیر آنهیا ر در نخواهر دانت و یازخود ن

ییرا زمس ولیت آماده سازنر   پر و مشا   باستر برای احراز

پرتیو آمیوز  صیحیح اسیت کیه میی تواننیر  کارکنان در

 وظایف خیود را بیه نحیو مط یو  ان یام دهنیر )سیعادت

در رابطه آمیوز  هیای اثیربخش آنچیه مییزان  (. 1396

های نانی از آمیوز  نر  موفقیتاثربخشی را تعیین می ک

اسیت نیه م موعیه کارهیا و فعالییت هیایی کیه در واحیر 

آموز  ان ام می نیود ییا در روز ان یام میی نیود. ایین 

ه توان مث   میزان دانش  مهارت ونگرنی کیموفقیت را می

در اثییر آمییوز  در فراگیییران ای ییاد نییره اسییت دانسییت 

 (. 1395)خراسانی و دوستی 
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دوره های آموزنی نمی توانر به سیازمان  آموز  و اجرای

در راه رسیرن به اهراف خویش کمک کنر آموز  بایر بیا 

توجه به اصوه و رو  های ع میی بنیا گذانیته نیود تیا 

 نتی ه برست آمره نیازهیای موجیود را برطیرف سیازد. در

 یر این صورت آموز  ها بیی فاییره و حتیی در میواردی 

. ان نیییز مییی نییودباعییه هییرر دادن سییرمایه هییای سییازم

درجامعه اییی کیه سیازمان هیای آن بیه دانیش و مهیارت 

آنکاراسییت کییه  کارکنییان خییود بسیییار اهمیییت برهنییر 

 حییاتی و مهیب در موسسات آموز  ضمن خرمت  نقشی 

 ربیکارکنان نیز بیرای   بیه  توسعه سرمایه انسانی دارنر و

 مسائ  و دنواری های نانی از تغییرات بایر آموز  هایی

تیه و ر تا بهتر بتواننر از استعراد های خود بهیره گرفببینن

در  سازمان ها را در راه رسیرن به اهیرافش کمیک کننیر.

عصر حاضر  سازمان ها به دنبیاه توسیعه سیرمایه معنیوی 

 خود هستنر این سرمایه می توانر دردانش فنی  قاب ییت و

درضیمن باییر در . مهارت های خاص کارکنان تب یور یابیر

ه در ا  یب سیازمان هیا  آموزنیی کیه بیه نظر دانیت کی

میی کارکنان خود ارائه می کننر یا اص  مورد نییاز آنیان ن

ر کارگیری آموخته ها در محییط کیاه بانر یا اینکه بستر ب

صیورت ایین عوامی  موجیب بیی  فراهب نیست که در هیر

 . بنیابراین اسیتیاده ازنتی ه بودن آموز  ها خواهیر بیود

مناب  انسانی توسط محققیان  مره های ارائه نره آموز 

به انرازه خود فعالیت هیای آموزنیی اهمییت دارد. میره 

هییای آمییوز  منییاب  انسییانی درگییردآوری و اسییتیاده 

ازاط عات برای قضاوت و اتخاذ تصمیمات درمیورد ارز   

کیییت و اهمیت مییزان و نیرایط برنامیه هیای آموزنیی 

 می بانر.اهمیت دارد و جزء اصوه و برنامه های کاربردی 

از این رو هرف و مس  ه پژوهش حاضیر نناسیایی مؤلییه 

های آموز  منیاب  انسیانی و ارائیه میره آمیوز  منیاب  

 انسانی است.

 روش کار

 تحقی  های طرح نوع از مطالعه حاضر از نظر رویکرد      

کیییی و  پییاپی مرح یه دو در که است یا ترکیبی آمیخته

اسیت  بنیادی وهشیک پژ هرف حسب ان ام نر. بر کمّی

 و اقیرامات ان یام در آن از نتیایج حاصی  آن ایی که از و

نناسایی عوام  مؤثر بر آموز  مناب   به مربوط اص حات

 استیاده با تا سازد می را قادرانسانی دانشگاه آزاد اس می 

 نماینر  هافعالیت بهبود و ریزیبرنامه به اقرام  مره این از

 طیرح نود. بر اسیا  می محسو  پژوهش کاربردی یک

هیا  مرح یه اوه  داده گیردآوری نحیوه حییه از تحقی  و

)کییی( تحقی  به صورت مصیاحبه نیمیه سیاختاری و در 

است  میرانی یک تحقی  حاضر مرح ه دوم )کمّی( تحقی 

و از نظر راهبرد تحقی   مطالعه موردی نناسیایی عوامی  

میان  مؤثر بر آمیوز  منیاب  انسیانی کارکنیان و از نظیر ز

 بانر.نگر میحاه

نام  دو بخیش بیود. جامعیه و ح ب نمونه  یجامعه آمار

آماری در بخش کییی پژوهش  نیام  خبرگیان و اسیاتیر 

ن واحرهای دانشگاهی و مریران دانشگاه آزاد اس می اسیتا

تهیران بودنییر کییه بییه رو  نمونیه گیییری گ ولییه برفییی و 

ش نیر انتخیا  نیرنر. جامعیه آمیاری پیژوه 20هرفمنر 

نام  ک یه کارکنان  یر هی ت ع می و میریران )رسیمی  

پیمیانی و قیراردادی( نیا   بیه خیرمت در دانشیگاه آزاد 

 1398اس می استان تهران بود که تعیراد آنیان در سیاه 

  براسا  آمار کسب نره از دانشگاه آزاد اسی می بیالب بیر

ا بینیر بوده است. که با استیاده از جروه مورگان و  1430

نییر بیه عنیوان نمونیه تعییین و  220تعراد  05/0 خطای

نیر  217برای افزایش دقت و پیش بینی افت ح ب نمونه 

 در نظر گرفته نر.

ای و ابزار گردآوری داده ها نام  مطالعه و  اسناد کتابخانه

مصاحبه ساختار یافته بر اسا  )کرگیذاری بیاز  محیوری  

ظور تعییین به من انتخابی( و پرسشنامه محق  ساخته بود.

روایییی پرسشیینامه از روایییی ظییاهری  محتییوایی  و سییازه  

استیاده نر. در روایی ظاهری پرسشنامه ها قب  از توزی   

چنر نیر از اعضای نمونیه و برخیی خبرگیان دانشیگاهی و 

سازمانی به دور از اییرادات ویرایشیی  نیک ی  ام ییی  و... 

  دلیی تروین گردیر. در روایی محتوایی در قالب یک رو

و به کمک بیست نییر  CVIو  CVRو با کمک فرم های 

از خبرگییان نییام  اعضییای مصییاحبه نییونره  خبرگییان 
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دانشگاهی و سازمانی  چنر نیر از آزمودنی ها و ... محتوای 

های اضافی و یا اصی ح سیؤاه هیا پرسشنامه از نظر سؤاه

نشیان داد کیه همیه  CVIمورد بررسی قرار گرفیت. فیرم 

غیرآموز  از نقطه نظر سیاده بیودن  واضیح سؤاه های مت

بییودن  و مربییوط بییودن از وضییعیت مناسییبی برخوردارنییر 

 79/0)میزان این ضریب برای هر یک از سؤاه ها باستر از 

بیرای همیه  CVRبود(؛ همچنین با توجه به اینکه مقیرار

به دست آمر. هیی  سیؤالی نییاز بیه  62/0سؤاه ها باسی 

رواییی سیازه نییز از دو نیوع حذف نرن نرانت. در مورد 

اسیتیاده  Lisrelروایی همگرا و واگرا با کمیک نیرم افیزار 

نر. در بررسی روایی همگرا یافتیه هیا نشیان داد ضیرایب 

بود  یعنیی  58/2معناداری تمام بارهای عام ی بزرگ تر از 

درصیر معنیادار بیود.  99تمامی بارهای عام ی با اطمینان 

بییود. میییانگین  5/0سی ضییرایب تمییام بارهییای عییام ی بییا

بیود و  5/0واریان  استخرا  نره همه مؤلییه هیا بیاسی 

همییین طییور پایییایی ترکیبییی همییه مؤلیییه هییا بزرگتییر از 

میانگین واریان  استخرا  نره آن بود؛ لذا می توان گیت 

که روایی همگرای سازه های مره تائیر نرنر. در بررسیی 

)این آزمون رواییی  روایی واگرا نیز از آزمون فورت  و سرکر

واگرا )تشخیصی( را در سطح متغیرهای پنهان با اسیتیاده 

از ماژولی که در نرم افزار لیزره تعریف نره می سن ر( و 

آزمون بار عرضیی )ایین آزمیون رواییی واگیرا رادر سیطح 

متغیرهای مشاهره پذیر توسط میازولی کیه در نیرم افیزار 

ر آزمیون لیزره تعریف نره میی سین ر( اسیتیاده نیر. د

فورت  و سکر یافته ها نشان داد  جیذر مییانگین وارییان  

اسییتخرا  نییره هییر متغیییر پنهییان بیشییتر از حییراکثر 

همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهیان میره بیود؛ 

همچنین نتایج آزمون بار عرضی نشان داد  بارهای عیام ی 

هر کرام از متغیرهیای پیژوهش بیشیتر از بارهیای عیام ی 

ه پذیر های دیگر مره های انرازه گیری موجیود در مشاهر

مره بودو از طرف دیگر بار عام ی هر متغیر مشاهره پیذیر 

بیشییتر از  1/0بییر روی متغیییر پنهییان متنییاظر  حییراق  

بارهای عام ی همان متغییر مشیاهره پیذیر بیر متغیرهیای 

پنهان دیگر بود؛ بنابراین نتایج این دوآزمون بییانگر رواییی 

در این پژوهش پاییایی از طریی  ضیریب آلییای  .واگرا بود

کرونباخ و پایایی ترکیبی و با استیاده از ماژولی که در نرم 

افزار لیزره تعریف نره است  محاسبه میی نیود. مقیادیر 

بیه دسیت  7/0این دو ضریب برای هر سازه پژوهش باسی 

آمر که نشان دهنره پایا بودن ابزار انرازه گیری بود. البتیه 

ن ذکر است که پایایی و روایی ابیزار توسیط پیژوهش نایا

های پیشین تائیر نیره اسیت. احتیرام بیه نیان و آزادی 

انسان  اصی  وظیییه نناسیی و مسی ولیت پیذیری  اصی  

سودمنری و آسیب نرسانرن  اص  توجه به رفاه دیگیران و 

ارائه اط عات کافی دربیاره چگیونگی پیژوهش بیه تمیامی 

  کسیب رضیایتنامه کتبیی بیه های نرکت کننرهآزمودنی

منظور نرکت در پیژوهش رعاییت نیرنر. جهیت رعاییت 

اخیییییییی ، پژوهشییییییییی  کییییییییر اخیییییییی ، 

IR.USAS.REC.1399.354  ، در کمیتییییه اخیییی

ها با استیاده از رونهای آمار تح ی  داده دانشگاه ثبت نر.

های تح ی  عیام ی  توصییی  و آمار استباطی چون آزمون

ابی معیادست سیاختاری و )تیییری و اکتشافی( و میره یی

 .تک نمونه ای  صورت گرفت tآزمون 

 هایافته

 35ز در صر از آزمودنی ها کمترا 10ها نشان داد یافته    

-45رصر بیین د 40ساه   36-40در صر بین  25ساه   

در  51ساه سن دانتنر.  45در صر باسی  25ساه و  41

زن درصیر از آزمیودنی هیا  49صر از آزمودنی هیا میرد و 

 5در صر از آزمودنی ها دارای سابقه خیرمت زییر 9بودنر. 

 11-15صر بین در 34ساه   6-10درصر بین  25ساه  

 11ساه سابقه خرمت بودنر.  16درصر باسی  33ساه و  

 درصر از آزمودنی ها دارای مررک دیپ ب و فیو، و دییپ ب 

در صر  7در صر فو، لیسان  و  35در صر لیسان    47

 ر.دکتری بودن

های پژوهش برین ترتییب اسیتد دانیش  بنری یافتهدسته

تر یب  آموز  م ازی  نیروی انسانی و تعهیر. در بخیش 

 KMOکمّی  بر اسا  نتیایج بیه دسیت آمیره  نیاخه 

را نشیان  1بوده و مقادیر تقریبا  نزدیک بیه   6/0بزرگتر از 

داد که حاکی از کیایت ح ب نمونه براسا  ناخه هیای 
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برای تح ی  عام ی بود. سیطح معنیی داری نناسایی نره 

برای آزمون بارت ت نیز نشان دهنره مناسب بیودن  000/0

متغیر پژوهش برای تح یی  عیام ی بیود. نتیایج حاصی  از 

نیاخه )گوییه(  83تح ی  عام ی نشیان دا کیه از مییان 

مؤلیه اص ی قاب  نناسیایی اسیت. مؤلییه هیای  8موجود  

هیای یشیینه و نظرییهاکتشاف نیره بیر اسیا  ادبییات  پ

-نامگذاری نرنر. مؤلییه 1موجود این مؤلیه ها در جروه 

گوییه(  مؤلییه دوم  17های اوه ماهیت و محتیوای دوره )

گویه(  مؤلیه سوم فضا و محیط برگزاری  27مرر  دوره )

گویییه(  مؤلیییه چهییارم رویکییرد و نیییوه دوره  10دوره )

گویه(   4)گویه (  مؤلیه پن ب عوام  سازمانی 8آموزنی )

گویه(  مؤلیه هییتب نگیر  و  3مؤلیه نشب بهینه کاوی )

 3گویییه(  مؤلیییه هشییتب اقییرامات تعییاقبی )11انگیییز  )

گویه(  نامگذاری نر. برای اینکه بیرانیب وضیعیت موجیود 

ابعاد نناسایی نره آموز  مناب  انسیانی در دانشیگاه بیه 

و چه میزان است  با توجه به نرماه بیودن توزیی  داده هیا 

 استیاده نر. tای متغیرها  از آزمون مقیا  فاص ه

 

 

 

 تک نمونه ای به منظور بررسی وضعیت مولفه های بدست آمده از مصاحبه هاt. آزمون 1جدول 

Table 1. One-sample t test to check the status 

 ابعاد

 3ارزش آزمون =

 یناختالف میانگ سطح معنا داری)دودامنه( درجه ازادی tمقدار
 درصد از اختالف95فاصله اطمینان 

 حد باال حدپایین

 490/0 322/0 406/0 000/0 319 525/9 ماهیت و محتوای دوره

 430/0 267/0 348/0 000/0 319 408/8 مدرس دوره

 334/0 146/0 240/0 000/0 319 016/5 فضا و محیط برگزاری دوره

 242/0 058/0 150/0 000/0 319 209/3 رویکرد و شیوه دوره

 420/0 248/0 334/0 000/0 319 649/7 عوامل سازمانی

 375/0 224/0 299/0 000/0 319 777/7 بهینه کاوی

 265/0 090/0 177/0 000/0 319 998/3 نگرش و انگیزش

 406/0 235/0 321/0 000/0 319 386/7 اقدامات تعاقبی

مشاهره گردیر  سیطح معنیاداری  1همانطورکه در جروه 

در هر بعر کمتراز پنج صرم است و بنابراین فرض صیر بیا 

در صر اطمینان رد و فرض پژوهش تائیر می نود. به  95

عبارت دیگر  با توجه بیه مثبیت بیودن اخیت ف مییانگین 

می بانر(.  3)نشان دهنره این است که میانگین بیشتر از 

می توان چنین نتی ه گرفت که وضیعیت ابعیاد نناسیایی 

مناب  انسانی در دانشگاه آزاد در حالت بیاستر  نره آموز 

 از میانگین قرار دارد. 

نیکاف بیین وضی  موجیود و مربوط به بررسیی  2جروه 

مط و  عوام  مؤثر بر آموز  منیاب  انسیانی در دانشیگاه 

 بانر.میآزاد اس می 

 
 بر آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمیزوجی، بررسی شکاف موجود بین وضع موجود و مطلوب عوامل مؤثر  t. آزمون 2 جدول

Table 2. Paired t-test, examining the gap between the current and desired status of the factors affecting 

human resources training in Islamic Azad University 

 معیار انحراف میانگین وضعیت عوامل مؤثر بر آموزش منابع انسانی
اختالف 

 میانگین
 t درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 ماهیت و محتوای دوره
 45/0 80/1 وضع موجود

37/2- 216 284/62- 000/0 
 26/0 16/4 وضع مطلوب
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در خصوص نمره ک  و ک یه عوامی  نتایج بیانگر آن است که 

اف مؤثر بر آموز  مناب  انسانی در دانشگاه آزاد اس می نیک

ه و تیاوت معناداری بین وض  موجیود و مط یو  در دانشیگا

. نتایج فیو، (p≤0.05; t≥±1.96)آزاد اس می گزار  نر 

حاکی از آن است که وض  موجود دوره های آموزنی منیاب  

د و انسانی در دانشگاه ازاد اس می با وض  مط و  فاصی ه دار

 به منظور رف  این فاص ه و نکاف و در نهایت بهبود آمیوز 

ان که متولییمناب  انسانی در دانشگاه آزاد اس می سزم است 

 بر کیییت دوره امر ک یه عوام ی که به عنوان عوام  مؤثر

 

های آموز  مناب  انسانی نناسایی و تائیر نرنر  را میورد -

توجه قرار دهنر. میره در حالیت بیراورد اسیتانرارد بارهیای 

عام ی و ضرایب معناداری هریک از مؤلییه هیای متغیرهیا را 

مشاهره میی نیود   3نشان می دهر. همانطور که در جروه 

و در حیر قابی  قبیولی  4/0بار عام ی تمام مؤلیه ها بیشتراز 

 tقرار دارد. همچنین با توجه بیه اینکیه ک ییه مقیادیر آمیاره 

هستنر  بنیابراین ارتبیاط معنیاداری  58/2مسیرها بزرگتر از 

 بین هر مؤلیه با هر متغیر وجود دارد.

 
 . برآوردهای مربوط به مدل پژوهش3جدول 

Table 3. Model estimates 
 وضعیت tمقدار ضریب مسیر مسیر

 

 

 مدل آموزش

 منابع انسانی

 
 پذیرفته شد 848/9 678/0 ماهیت و محتوای دوره

 
 پذیرفته شد 501/8 683/0 مدرس دوره

 
 پذیرفته شد 581/9 614/0 فضا و محیط برگزاری دوره

 
 پذیرفته شد 681/4 381/0 رویکرد و شیوه دوره

 
 پذیرفته شد 008/6 436/0 عوامل سازمانی

 
 پذیرفته شد 728/12 594/0 بهینه کاوی

 
 پذیرفته شد 445/10 631/0 نگرش و انگیزش

 
 پذیرفته شد 700/4 370/0 اقدامات تعاقبی

 

 

 

 

 مدرس دوره
 35/0 85/1 وضع موجود

35/2- 216 775/86- 000/0 
 19/0 20/4 وضع مطلوب

 

 دورهفضا، محیط و زمان برگزاری 

 47/0 74/1 وضع موجود
54/2- 216 041/69- 000/0 

 34/0 28/4 وضع مطلوب

 رویکرد و شیوه دوره آموزشی
 44/0 93/1 وضع موجود

41/2- 216 193/58- 000/0 
 38/0 34/4 وضع مطلوب

 عوامل سازمانی
 58/0 78/1 وضع موجود

50/2- 216 134/51- 000/0 
 45/0 28/4 وضع مطلوب

 بهینه کاوی
 56/0 88/1 وضع موجود

34/2- 216 195/51- 000/0 
 41/0 22/4 وضع مطلوب

 نگرش، انگیزه و رضایت شرکت کنندگان
 52/0 87/1 وضع موجود

30/2- 216 330/60- 000/0 
 27/0 16/4 وضع مطلوب

 اقدامات تعاقبی
 51/0 94/1 وضع موجود

18/2- 216 102/53- 000/0 
 28/0 12/4 لوبوضع مط

 نمره کل
 28/0 84/1 وضع موجود

37/2- 216 359/122- 000/0 
 13/0 21/4 وضع مطلوب
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مره در حالت برآورد اسیتانرارد ضیرایب مسییر و ضیرایب 

ه هر. همانطور کمعناداری هریک از متغیرها را نشان می د

 مشاهره می نود  ضرایب مسیر تمام متغیرها 3در جروه 

و در حر قاب  قبیولی قیرار دارد. در نیاخه  4/0یشتراز ب

های براز  مره  مره تهیه نره در وضعیت مط وبی قرار 

مره نهایی آموز  مناب  انسیانی در  1گرفته است.  نک  

 دانشگاه آزاد اس می را نشان می دهر. 

  

 

 

 

 . مدل نهایی آموزش منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسالمی1شکل 

Figure 1. The final model of human resources training in Islamic Azad University

مؤلیه اوهد تحت عنوان ماهیت و محتوای دوره نام گرفتیه 

گویه را نام  می نود. در این مؤلییه  17است. این مؤلیه 

عام ی به گویه تناسب دوره با نغ   نیرایط  بیشترین وزن

و کمتییرین وزن 0/ 833کییارو نیازهییای کارکنییان بییا وزن 
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عام ی به گوییه هیای طراحیی نناسینامه آموزنیی بیرای 

کارکنان و پشتیبانی ازدوره )قب  ازاجرا   حین اجرا  . بعیر 

ع   دارد. مؤلیه دومد تحت عنیوان ت  /556از اجرا( با وزن 

گوییه  5گرفتیه اسیت ایین مؤلییه دارای مرر  دوره نام 

گویه سیطح دومیی بانیر در ایین مؤلییه  27سطح یک و 

نقش میرر  و سیبک تیرری  و  بیشترین وزن عام ی به

تع   دارد. و کمتیرین وزن  833/0آموز  مرر  با وزن 

عییام ی بییه ویژگییی هییای نخصیییتی مییرر  بییا وزن 

تع   دارد. مؤلیه سومد تحت عنوان فضا  محییط و 556/0

گوییه 10زمان برگزاری دوره آموزنی می بانر کیه دارای 

حیوه می بانر دراین مؤلیه بیشترین وزن عام ی به گویه  ن

نشسیییتن فراگییییران و چییییرمان صییینرلی هیییا بیییا وزن 

وکمتییرین وزن عییام ی مربییوط بییه گویییه  زمییان 889/0

تع یی  دارد. مؤلیییه  388/0اسییتراحت فراگیییران بییا وزن 

چهارمد تحت عنیوان رویکیرد و نییوه دوره آموزنیی نیام 

گوییه میی بانیر درایین مؤلییه  8گرفته است کیه دارای 

و 888/0م ی بییا وزن منتورینییگ دارای بیشییترین وزن عییا

کمترین وزن عام ی مربوط به گویه های فرصت مطالعیاتی 

می بانر. مؤلییه پین بد 556/0و تورتعالی و بازدیر با وزن 

 4تحت عنوان  عوام  سازمانی نام گرفته اسیت کیه دارای 

گویه است درایین مؤلییه  گوییه میریریت ورهبیری دارای 

زن عیام ی وکمتیرین و888/0بیشترین وزن عام ی با وزن 

میی بانیر.  166/0مربوط به گویه قوانین سازمان بیا وزن 

مؤلیییه نشییبد تحییت عنییوان بهینییه کییاوی )بهییره گیییری 

ازت ار  آموزنی دیگر سازمان ها( نیام گرفتیه اسیت کیه 

گویه می بانر. دراین مؤلییه  گوییه بهیره گییری  3دارای 

ازت ار  دیگر سازمان هیا و کشیورها از طریی  مطالعیات 

و بهیره  666/0ارای بیشترین وزن عام ی با وزن تطبیقی د

گیری از ت یار  دیگیر سیازمان هیا و کشیورها از طریی  

 166/0مشاوره خارجی دارای کمترین وزن عام ی بیا وزن 

می بانر. مؤلییه هییتبد تحیت عنیوان نگیر    انگییزه و 

رضایت نرکت کننیرگان میی بانیر . ایین مؤلییه نیام  

ه بیشیترین وزن عیام ی گویه می بانیر و درایین مؤلیی11

مربوط جذابیت دوره و ناد و میرح بیودن دوره میی بانیر 

می بانر و کمترین وزن عیام ی مربیوط 888/0که با وزن 

میی بانیر.  222/0به احترام مرر  به فراگییران بیا وزن 

مؤلیه هشتبد تحت عنیوان اقیرامات تعیاقبی نیام دارد کیه 

و یافتیه  گویه را نام  می نود که گویه انتقاه آمیوز 3

های دوره آموزنی به کیار و محییط کیار دارای بیشیترین 

و کمترین وزن عام ی مربوط به  944/0وزن عام ی با وزن 

گویه پیایش و آسییب نناسیی دوره آموزنیی بیه صیورت 

 می بانر.  666/0مراوم با وزن 

 بحث 

نناسایی عوام  مؤثر برآموز  پژوهش حاضر با هرف      

 مره جهت آمیوز  منیاب  انسیانی درمناب  انسانی و ارائه 

هیب ممناب  انسانی یکیی از ان ام نر.  دانشگاه آزاد اس می

 ترین و باارز  ترین مناب  در سازمان اسیت. بیا توجیه بیه

اینکه آمیوز  و بهسیازی نییروی انسیانی باعیه بیینش و 

رت بصیرت عمی  تر  دانش و معرفت باستر و توانایی و مها

برای اجرای وظایف و مسی ولیت  بیشتر کارکنان درسازمان

های نغ ی می نود و در نتی ه  موجب نی  به هرف های 

سازمانی با کیارایی واثربخشیی بهتیر و بیشیتر میی نیود  

ر بیا بنابراین اجرای آموز  مناب  انسانی در سازمانها آنقیر

ه اهمیت است و پیامرهای مثبتی به دنباه دارد که نییاز بی

ر و تسهی  گیر بیرآن بسییار نناخت مؤلیه های تیثیر گذا

 ضروری به نظر می رسر. 

حاکی از ارائیه میره آمیوز   یافته های حاص  از پژوهش

در دانشییگاه آزاد اسیی می مییی بانییر. در مییره ارائییه 

مؤلیه می بانیر کیه بیر اسیا   8نرهمتغیرهای آموز  

ضیرایب مسیییر بیه دسییت آمیره بییه ترتییب مییرر  دوره 

(  نگییر  و 678/0(  ماهیییت و محتییوی دوره )683/0)

(  614/0(  فضا و محیط برگیزاری دوره )631/0انگیز  )

(  رویکیرد 436/0(  عوام  سازمانی )594/0بهینه کاوی )

(  را در 370/0(  اقیرامات تعیاقبی )381/0و نیوه دوره )

 مره پژوهش  تهیه منظور به است ذکر گیرنر. نایانبرمی

 زمینیه در مسز پیشیینه و ادبییات مطالعیه از پ  ابترا در

 میره هیای ناخه و ها انسانی  مؤلیه مناب  آموز  مره

 پیشنهادی مره صورت به آنها بر ها متغیر تیثیر و آموز 
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 هیای داده تح یی  ان ام با سپ  و نر ارائه پژوهش اولیه

 ابعاد و ها  مؤلیه ها ناخه نرن مشخه و کمّی و کییی

 ناس می مشخه گردییر کیه ایی آزاد دانشگاه در آموز 

  (2018)فوروکیاوا  و میکیامی چیون تحقیقیاتی با موضوع

  .دارد همسویی( 1393) خراسانی و همکاران

یافته های برست آمره در بخش کییی نشان داد که ابعیاد 

م   مؤثر برآموز  مناب  انسانی دردانشگاه آزاد اس می نیا

( ماهییت 1مؤلیه  13بعر سازمانی  آموزنی و رفتاری و 3

فضا  محیط و -3( مرر  دوره 2آموزنی  و محتوای دوره

( رویکییرد و نیییوه دوره 4زمییان برگییزاری دوره آموزنییی 

ز ( بهینه کاوی )بهره گیری ا6( عوام  سازمانی 5آموزنی 

زه و ( نگیر   انگیی-7ت ار  آموزنی دیگر سیازمان هیا( 

 83( اقرامات تعیاقبی اسیت. و 8رضایت نرکت کننرگان 

میؤثر برآمیوز  منیاب  ناخه )گویه( بیه عنیوان عوامی  

 انسانی دردانشگاه آزاد اس می نناسایی نره انر.

نتایج برست آمره نشان داد کیه بیین وضیعیت موجیود و 

مط و  عوام  مؤثر برآموز  مناب  انسانی دردانشگاه آزاد 

اس می تیاوت وجیود دارد. بیه طوریکیه وضیعیت موجیود 

کمتیر  عوام  مؤثر برآموز  مناب  دردانشگاه آزاد اسی می

از متوسط جامعه و وضعیت مط و  عوام  مؤثر برآمیوز  

مناب  انسیانی در دانشیگاه آزاد اسی می بیاستر از متوسیط 

جامعه است. در تبیین یافته بیه دسیت آمیره باییر اظهیار 

دانت که پایین بودن سطح وضعیت موجود آموز  مناب  

انسانی دردانشگاه آزاد اسی می نشیات گرفتیه از سیه بعیر 

نره درمطالعه حاضر )سازمانی  رفتاری و آموزنی(  مطرح

ناخه )گویه( نناسایی نره است که با  83مؤلیه و  8و 

توجه به پاسخرهی نمونه آماری به پرسشینامه دروضیعیت 

مط و  و مشخه نمودن اینکه در وضعیت مط و  توجیه 

 83مؤلیه و  8به هرسه بعر سازمانی  رفتاری و آموزنی و 

مورد نیاز اسیت تیا بتیوان نسیبت بیه  گویه نناسایی نره

بهبود رونر آموز  مناب  انسیانی دردانشیگاه آزاد اسی می 

خونییبین بییود و نییاهر پیشییرفت دانشییگاه آزاد اسیی می 

 پژوهشیهایی بیه درفراینر آموز  مناب  انسانی بانیب کیه

و نییییی  زاده و  (2018)سنیییررز  و ارمسیییترانگ چیییون

 بانر. می ( همسو1392همکاران )

 ه گیرینتیج

آموز  یکی ازمهب تیرین ومیوثرترین تیرابیرو عوامی       

ست برای بهبود امورسازمان به نمارمی رود .سزم به تذکرا

که آموز  یک وظییه اساسی درسازمان ها و یک فرآینیر 

مراوم و همیشگی است وموقت وتمیام نیرنی نمیی بانیر 

.کارکنان درهرسطحی ازسطوح سازمان اعب ازنا   سیاده 

   پیچییره میریریا زیردسیت   محتیا  آمیوز  و ییا نیا

یادگیری وکسب دانش ومهارت های جریر هستنر و باییر 

همواره برای بهتران یام دادن کیارخودازهر نیوع کیه بانیر 

رو  ها و اط عات جرییری کسیب نماییر .مضیافا  اینکیه 

هروقت نغ  کارکنان تغییر پیرا کنر سزم است اط عیات 

ابقای موفقییت آمییز وظیایف  و مهارت های جریری برای

نغ  مربوطه را فرا گییرد برنامیه هیای آمیوز  کارکنیان 

دریک سازمان می توانر نیازبیه نییروی انسیانی متخصیه 

درآینره را نیزرفی  کنیر وتضیمینی بیرای حی  مشیک ت 

کارکنان بانر. بنابراین چنیا نچیه کارکنیان ییک سیازمان 

 طح کارآییمی تواننر درارتقاء س خو  آموز  ببیننر بهتر

سازمان سهیب باننر وسرپرستان ومریران به نظارت زییاد 

درمورد زیردرستان خود نیازنخواهر دانت ودرعیین حیاه 

ت می تواننر آن ها را بیرای احرازمشیا   باستروپرمسی ولی

ه آماده سازنر   زیرا کارکنان درپرتو آموز  صحیح است ک

 .نیرمی تواننر وظایف خود را بیه نحیو مط یو  ان یام ده

استیاده از مره هیای ارائیه نیره آمیوز  منیاب  انسیانی 

توسط محققان به انرازه خود فعالیت های آموزنی اهمیت 

دارد. مییره هییای آمییوز  منییاب  انسییانی درگییردآوری و 

د استیاده ازاط عات برای قضاوت و اتخاذ تصمیمات درمور

ارز    کیییییت و اهمیییت میییزان و نییرایط برنامییه هییای 

ت دارد و جزء اصوه و برنامه های کیاربردی آموزنی اهمی

 . می بانر
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ناب  موز  مآپژوهش حاضر با هرف نناسایی عوام  مؤثر برآموز  مناب  انسانی و ارائه مره جهت  چکیده:

ه از ا استیادییی بکانسانی در دانشگاه آزاد اس می ان ام نر. رو  پژوهش آمیخته )کییی و کمّی( بود. مرح ه 

ر د جامعه آماری و مرح ه کمّی  توصییی پیمایشی بود. ها )گرانرد ت وری(ای برخاسته از دادهنظریه زمینه

بی ای دستیافی برمرح ه کییی خبرگان و متخصصین دانشگاه بودنر که با استیاده از رو  نمونه گیری گ وله بر

نیر به  217ه ک به مره اولیه انتخا  نرنر. در مرح ه کمّی نام  ک یه کارکنان دانشگاه آزاد اس می بود 

پ   ته بود.ای انتخا  نرنر. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه محق  ساخگیری تصادفی طبقهصورت نمونه 

اری تنباط آمنی و اسها از طری  میانگین  انحراف معیار  و درصر فراواها  توصیف دادهاز جم  آوری پرسشنامه

یرفت.  ام پذساختاری انها از طری  مره سازی معادست ساختاری در دو بخش مره انرازه گیری و بخش داده

 بخش دوم یر. درهای فنی پرسشنامه نام  پایایی  روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گرددر بخش اوه ویژگی

ست دهای به ت. یافتهاستیاده قرار گرف ها موردبرای بررسی فرضیه ای و ضرایب مسیرتک نمونه tنیز از آزمون 

اس می  آزاد و  عوام  مؤثر بر آموز  مناب  انسانی در دانشگاهآمره  نشان داد بین وضعیت موجود و مط 

اس می  ه آزادکه وضعیت موجود عوام  مؤثر بر آموز  مناب  انسانی در دانشگا تیاوت وجود دارد. به طوری

ر از می باستاس  کمتر از متوسط جامعه و وضعیت مط و  عوام  مؤثر بر آموز  مناب  انسانی در دانشگاه آزاد

 توسط جامعه بود. م

                                                                          .آموز   مناب  انسانی  دانشگاه آزاد اس می واژگان کلیدی:
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