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 چکیده

جهت آموزش منابع انسانی در  ییالگوآموزش منابع انسانی و ارائه  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر

 است که در (کمیآمیخته )کیفی و صورت به روش پژوهش .صورت گرفت های آزاد اسالمی استان تهران دانشگاه

 ۀآماری در مرحل ۀجامع .استفاده شدپیمایشی توصیفی کمی از روش ۀمرحل در وتئوری گراندد روش  کیفی از ۀمرحل

-مؤلفه شناسایی برای برفیگلوله گیرینمونهکه با استفاده از روش  خبرگان و متخصصین دانشگاه بود متشکل از کیفی

نیز  کمی ۀدر مرحلجامعۀ آماری  .انتخاب شدند یمفهومدستیابی به مدل  آموزش منابع انسانی و یهاو شاخص ها

انتخاب  یاطبقهتصادفی گیرینمونه صورتبهبود نفر  317 به تعداد آزاد اسالمی هایدانشگاهکارکنان  ۀکلی متشکل از

 یهاداده. ساختهمحقق ۀمصاحبه و پرسشنام اند ازترتیب عبارتو کمی به یفیدر بخش ک  ابزار پژوهش .شدند

 .ندقرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد معادالت ساختاری  سازیمدلو  t آزمونبا استفاده  در این بخش شدهیآورجمع

 آزاد اسالمی  هایدانشگاهوضعیت موجود عوامل مؤثر بر آموزش منابع انسانی در  د کهندهیپژوهش نشان م یهاافتهی

ترتیب آمده، بهدست به یبا توجه به الگو  .دارد یاریاختالف بس ،ت مطلوبیو با وضع است کمتر از سطح متوسط 

 ،0/ 678 « با ضریب مسیرماهیت و محتوای دورۀ آموزشی» ،0/ 683 ریب مسیبا ضر «مدرس دورۀ آموزشی» هایمؤلفه

با  «فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی» ،0/ 631با ضریب مسیر  «کنندگاننگرش، انگیزه و رضایت شرکت »

رویکرد و شیوۀ » ،0/ 436 « با ضریب مسیرسازمانی عوامل» ،0/ 594با ضریب مسیر  «کاویبهینه» ،0/ 614 ضریب مسیر

آموزش منابع  را بر ریتأثن یرتشیب 370/0 « با ضریب مسیرتعاقبی اقدامات» و 0/ 381 « با ضریب مسیردورۀ آموزشی

 . آزاد اسالمی دارند هایانسانی در دانشگاه
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 مقدمه

پیشرو را به خود ی هاسازمان ۀزمان و سرمای بخش عظیمی از اخیرهای طی سال هاسازمان در «نیروی انسانی»توجه به 

 گذارییهسرمانیروی انسانی  ارتقاء توسعه و ۀزمین در  هرقدرکه  اندآگاه ،اکنون مدیران هوشمند .است اختصاص داده

از  «آموزش»در این راستا  .(1398 ،)جزنی کنندیمبرتری رقابتی سازمان خود را تضمین  یی واکار ،موفقیت ؛ کنند

 ،هاسازمانبا پیشرفت جوامع و ایجاد مشاغل در  .است داشته سروکارکه انسان از دیرباز با آن  باشدمی ییهامقوله

. به منوط به آموزش است  هاسازمان بقاءکه در حال حاضر  یطوربه گردیداحساس  شیازپشیبضرورت این امر 

مواجه است؛  وکارکسب در دنیای  روزانهکنیم با تغییرات شتابان توأم و می عصری که در آن زندگیعبارت دیگر 

، 1و همکاران هوگوز)یا باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند یا فنا و نابودی را برگزینند  هاسازمان ترتیب بدین

2018 .) 

انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر  ۀاصلی دستیابی به سرمای یراهبردها منابع انسانی از وپرورشآموزشامروزه 

 به وجود تفاوت رابرای مشاغل م نیازهای آموزشی جدید و دانش فناوری در ایتحوالت فزاینده که شودمی قلمداد

 ازجمله یدیگر یهاآموزشبه  و ندگوی این نیازها نیستپاسخ ییتنهابهالبته تحصیالت رسمی و دانشگاهی  .آوردمی

از طرف دیگر اهمیت آموزش در بهبود عملکرد و  .(1387 ،ربیعی است )ایمانی و ضمن خدمت نیاز یهاآموزش

عد زمانی و مالی برای آموزش کارکنان توسط بسیاری از کارشناسان مورد بر منابع انسانی از بُ یگذارهیسرمااهمیت 

با توجه به اینکه  ندبیان کرد (2018) 3یانفی و سلستین .(2018 ،2و الندرز آرمسترانگاست )گرفته توجه وسیع قرار

حال  ها دراصلی مدیران سازمان یهات یمشغول یکی از؛ رودیم شمارمنابع انسانی به ۀتوسع ابزار ترینمهمآموزش 

 یهاطیمح در دلیل است مسئلۀ مذکور بدین .(1392 ،و همکاران زادهعیشف)منابع انسانی است  ۀتوسع حاضر، آموزش و

 آموزش شود. همچنینشناخته میو دارای نقش اساسی  سنگگران یاهیسرما عنوانبه منابع انسانی ،امروزی متغیر

 .(1395 ،زادهترک  زادگان وشود )عباسمی محسوب «اسلحه رقابتی»آن  ۀایجاد و توسع ۀتنها شیو  عنوانبه

که  است الزم به ذکر  .رودمی شماربه یامور سازمانعوامل برای بهبود  و یرتداب ینمؤثرتر و ترینمهم آموزش یکی از

. باشدنمی  یشدنتمامو موقت  باشد؛ لذامیو یک فرآیند مداوم و همیشگی  هاسازمان اساسی در ۀآموزش یک وظیف

 ،محتاج آموزش ،یا زیردست  مدیر و ساده یا شاغل پیچیده از شاغلاعم  یسازمان از سطوح  سطحی هر کارکنان در

که  نوع هر از خود دادن کارانجام باید همواره برای بهتر ها. آنجدید هستند یهاو مهارتکسب دانش  یادگیری و

الزم است اطالعات و یابد شغل کارکنان تغییر  هروقت مضافاً اینکه  .و اطالعات جدیدی کسب نمایدها روش ،باشد

های برنامه (.2019 ،4و همکاران کوئتا) .دنیرفراگ وظایف شغل مربوطه را  آمیزیت موفق بقاءجدیدی برای اهای مهارت

تضمینی برای حل  د ونآینده را رفع کن به نیروی انسانی متخصص در ند نیازنتوامی سازمان آموزش کارکنان در

 حساس و ۀزمر بلکه در است؛ وظیفه یا اقدامی جانبی و فرعی فقطنهآموزش سازمانی . مشکالت کارکنان باشد

جهت بهمطمئن  یالهیوس عنوانبهآموزش همواره  .(1395 ،)قهرمانی دیآیمشمار سازمانی بههای فعالیت  نیتراثربخش
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 مشکالت کلیدی و بحرانی هر ازجملهفقدان آن  و شودیمدر نظر گرفته حل مشکالت  عملکرد و ،بهبود کیفیت 

که فردی  آموزش ضمن خدمت به یک روش آموزشی اشاره دارد .(2018 ،1و فوروکاوا سازمانی است )میکامی

در دنیای  .(1393 ، و خدایی )صدیقی دهدیممحیط کار آموزش  شغلی در یهامهارتانجام  در کارآموزان را ،مجرب

و  هایمشخطو  هانگرشدر  توانندیمکه مدیران با توسل به آن  است  نیآفرتحولامروز آموزش ابزاری سازنده و 

آموزش کارکنان باید بخش مهمی از  .(2018، 2و همکاران تغییر ایجاد نمایند )رابرتس ،کلی در عملکرد کارکنان طوربه

 .کارکنان است  یهاییتوانامعطوف به  ،سازمانهای زیرا موفقیت یا شکست فعالیت ؛ باشد ریزیبرنامهفرایند 

که برای کارکنان  هاییآموزشد که آن نیرو در جای خویش با نشو می سازمانی منتج وریبهرهدستاوردهای سازمانی از 

انتظار  هاآن این آموزش است که کارکنان را برای انجام وظایفی که از درواقع .ارتباط مستقیم دارد ،شودمی فراهم

محیط  نشان دادند که آموزش در پژوهشی در (2018) و همکاران جانسن .(1391 ،)مصطفایی کندیمآماده  ،رودیم

 .شودمی کاری عملکرد باعث افزایش کار

مدیران  .است منابع انسانی  ۀابزارهای توسع ترینمهمآموزش یکی از  مطرح کرد که توانیم با توجه به مطالب مذکور

کنند می منابع انسانی را یکی از الزامات سازمان تلقی ۀفهمند و توسعمی یدرستبهلزوم آموزش را  ،آگاه و موفق

بلکه وسیله و مجرایی برای  ؛هدف غایی نیست  ،شدهارائه واقعیت آن است که آموزش  .(2019 ،3و همکاران پراتیوی)

مزیت  ،رضایت شغلی ،سازمانی وریبهرهتوان به می هاآن ازجملهکه  باشدمی رسیدن به اهداف عالی سازمان و افراد

آموزشی با  هر نوعآیا »که اند سؤاالتی از این قبیل مطرح البته .جابجایی کارکنان اشاره کردعدم و مداریمشتری ،رقابتی

شود ارزش صرف می که از آموزش حاصل اییجهنتباشد؟ آیا می کسی کارساز برای هر یزمان هر هر روشی و در 

آیا دارد؟  وریبهره ارتقاءآموزشی تأثیری در بهبود عملکرد کارکنان و های دورهدارد؟ آیا برگزاری  منابع ارزشمند را

تحقق اهداف   یشبرددر پآموزشی های ؟ آیا برگزاری دورهباشدمیآموزشی متناسب با نیاز کارکنان های دوره یاجرا

منافع  هاسازماناز  یاریبس ،امروزدر دنیای اقتصادی  در رقابت واقعیت این است که برای توفیق  «سازمان مؤثر است؟

یک عامل اساسی در  عنوانبهنقش آموزش را  اندنتوانسته ؛ اماکنندمی را صرف آموزش و بهسازی یتوجهقابلمالی 

 .(1397 ،و خراسانی)عیدی  بخشند ارتقاءسازمان 

سازمانی و  ۀجامع و حیاتی در توسع ۀیک مؤلف عنوانبهآموزش  مدیریت انسانی و مدیران آموزشی از ۀانجمن توسع 

مزیت  ،معموالً افزایش خالقیت افراد ،آموزش از هاسازمان هدف  .(2019 ،4و همکاران تامب ) کنندیمفردی استفاده 

 .(2019 ،6و آلتینای باستاسست )ا هاآنیادگیری کارکنان و افزایش رقابت و مهارت  (،2020 ،5و آلوس ریسرقابتی )

منجر  ابتدا یادگیری درواقع .معطوف به اهداف مرتبط با تغییرات فردی و سازمانی است  ،آموزش عالقه به یادگیری و

 باشد )النگ ومی خالقیت ابتکار و ،تأثیرقابلیت  دارای تولید طریق مشارکت در از آن رشد وشده سازمانی  ۀتوسع به

و یک کارمند  صورتبهافراد چه  یت و ظرفتوانایی  ،مهارت، همچنین آموزش با اکتساب دانش .(2000 ،ویتینگ برمن
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جهت  مطمئن در ایوسیله عنوانبهآموزش همواره  .(2019 ،1و یاندا یاموریمرتبط است ) ،یک شهروند صورتبه چه

 اساسی و حاد هر از مسائلفقدان آن نیز یکی  و گیردمی قرار مدنظرحل مشکالت مدیریت  و کیفیت عملکردبهبود 

 ،این نیرو از هرچه مؤثرتر گیریبهرهنیروی انسانی سازمان و بهسازی و  تجهیز منظوربه جهت نیبد باشد.میسازمان 

  .رودیم شمارسازمان به برای بهبود امورو عوامل  مؤثرترین تدابیر و ترینمهم آموزش از شکبی

تضمینی برای  د ونآینده را رفع کن به نیروی انسانی متخصص در  ند نیازنتواسازمان می های آموزش کارکنان دربرنامه

سطح  ارتقاءدر توانند می بهتر ،خوب آموزش ببینند ،چنانچه کارکنان یک سازمان لذا ؛حل مشکالت کارکنان باشد

 نخواهدداشت و خود نیاز ردستانیز در مورد یبه نظارت زیاد نیز مدیران سرپرستان و .کارایی سازمان سهیم باشند

 پرتو آموزش صحیح که زیرا کارکنان در ؛آماده سازند تیپرمسئول و مشاغل باالتر را برای احراز هاآنتوانند می

اثربخش آنچه میزان های آموزش ه بادر رابط .(1396 ،دهند )سعادتتوانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام می

که در واحد آموزش یا  هایییت فعالکارها و  ۀنه مجموع ؛ناشی از آموزش است  یهات یموفق ،کندمی اثربخشی را تعیین

نگرشی که در اثر آموزش در فراگیران ایجاد  مهارت و ،مثالً میزان دانش توانیماین موفقیت را  .دنشو می در روز انجام

 .(1395 ،دانست )خراسانی و دوستی شود،می

 اندانجام گرفتهدر سازمان  یمنابع انسان ۀو توسع یانسان یرویآموزش ن ۀنیدر زم یو خارج یداخل متعدد یهاپژوهش

در ( 1397)و همکاران  پاکدل  .کنندداللت میبر ابعاد مختلف سازمان  یانسان یورین آموزش تأثیربر  هاافتهی که تمامی

 بازطراحی که نتیجه گرفتند سیستم« پویایی رویکرد با ملی انسانی منابع ۀتوسع الگوی پژوهش خود با عنوان »طراحی

-به کشور انسانی منابع مدیریت  و هدایت  در چشمگیری تأثیر توانندمی یانسان یروین با مرتبط فرآیندهای و هانظام 

 غیرسیستمی و غیرهدفمندهای فعالیت  و اقدامات و کاری موازی از و داشته کشور ۀتوسع یهاآرمان و اهداف سمت 

 ارائه و آموزشی هایدوره موجود وضعیت  ارزیابی» به در پژوهش خود( 1396) ناو همکار یعزت. دننمای جلوگیری

 ینترعمده کهپرداخته و نتیجه گرفتند  «کشور یاتیامور مال سازمان در آموزشیهای دوره اثربخشی ارتقاء کیفی الگوی

 شرایط و محیط ،مدرسان ،محتواهای آسیب  ،هادوره اهداف ،نیازسنجی از اندعبارت سازمان آموزشی نظام هایآسیب 

 تأثیر » ۀبه مطالع خود در پژوهش( 2011) 2دیرانی. فرهنگی مشکالت و انگیزه ،آموزشی ارزشیابی ،هادوره برگزاری

 ارتباط که پرداخته و نتیجه گرفت «آلمان کشور در آن و انتقال آموزش و نگهداری حفظ بر رسمی آموزش عوامل

 با کارکنان نگرش بین وجود دارد. همچنین کار به آموزشیهای یافته انتقال و رسمی آموزش بین یاگسترده

 مشهود کارکنان عملکرد ۀبر توسع آموزشیهای فعالیت  تأثیردرواقع  وجود دارد. مستقیمی ۀرابط ،آموزشیهای فعالیت 

و   رابرتس .دارد مستقیمتأثیر  ،شغلشان به آموزشیهای یافته در انتقال هاآن  کاری یطو مح کارکنان نگرش و است 

 آموزشیهای برنامه ناتوان غالباً و فراگیر هدف ،آموزش انتقال که پژوهش خود نتیجه گرفتند در( 2018) 3همکاران

 . همچنینرودمی از دست ،آموزشی یاز محتوا کارکنان ۀاستفادعدم دلیلبهکه  ساالنه صورتبه دالر اردهایلیم با است 

 .دارد وجود مثبت  یادگیری با انگیزه و کاری وجدان بین مستقیمی ۀرابط

آموزش  .ندنخویش کمک ک د به سازمان در راه رسیدن به اهداف نتواننمی لزوما آموزشیهای آموزش و اجرای دوره

 در ؛نیازهای موجود را برطرف سازد ،آمدهدست به ۀعلمی بنا گذاشته شود تا نتیجهای باید با توجه به اصول و روش
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که  ایدر جامعه .شودمی سازمان نیزهای دادن سرمایهو حتی در مواردی باعث هدر فایدهیبها غیر این صورت آموزش

، آموزش ضمن خدمت  مؤسساتاست که  آشکار ،دانش و مهارت کارکنان خود بسیار اهمیت بدهندآن به ی هاسازمان

ناشی از تغییرات  های مسائل و دشواری کارکنان نیز برای غلبه بر .سرمایه انسانی دارند ۀتوسع حیاتی و مهم در نقشی

را در راه رسیدن به اهدافش کمک  هاسازمانخود بهره گرفته و  یاستعدادهاببینند تا بهتر بتوانند از  هاییآموزشباید 

قابلیت  ،دانش فنی تواند درمی این سرمایه ؛سرمایه معنوی خود هستند ۀدنبال توسعبهدر عصر حاضر  هاسازمان .کنند

 دهند،می به کارکنان خود ارائه هاسازمان کثرا آموزشی که توجه کردباید  البته .خاص کارکنان تبلور یابدهای و مهارت

موجب  مذکور عوامل .در محیط کار فراهم نیست ها آموخته یریکارگبهباشد یا بستر نمی مورد نیاز آنان اصالًیا 

خود  ۀاندازبهآموزش منابع انسانی توسط محققان  ۀ شدارائههای استفاده از مدل لذا؛ شوندمیها بودن آموزشنتیجهیب

قضاوت و  جهت  از اطالعاتو استفاده  یدر گردآورآموزش منابع انسانی های مدل  .دنآموزشی اهمیت دارهای فعالیت 

جزء  . همچنینآموزشی اهمیت داردهای کیفیت و اهمیت میزان و شرایط برنامه ، ارزش در مورد یاتخاذ تصمیمات

های شناسایی مؤلفه عبارت است از پژوهش حاضر ۀهدف و مسئل رونیازا .باشدمی کاربردیهای امهاصول و برن

 استان تهران. یآزاد اسالم هایدر دانشگاه آموزش منابع انسانی و ارائه مدل آموزش منابع انسانی

 

 پژوهش یشناسروش

 یهانهیشیات و پیتجرب ،ات پژوهشیادب توجه بهابتدا با  .گردیداجرا  (یو کم یفیک )خته یروش آمبه حاضر پژوهش

 دانشگاهی واحدهای اساتید و نفر از خبرگان 20نظرات  ،ک مصاحبهیو تکن یموجود و با استفاده از روش گراندد تئور

مرحله با استفاده ن یدر ا .دیگرد شناساییانسانی  منابع آموزش ۀنیتهران در زم استان اسالمی آزاد هایدانشگاه مدیران و

 ۀمؤلف 8 ،رفتاری و آموزشی ،عد سازمانیبُ 3 یآزاد اسالم هایدر دانشگاه یآموزش منابع انسان یبرا از نظرات خبرگان

رویکرد و شیوۀ  ،فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی ،مدرس دورۀ آموزشی ،ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی

انگیزه و رضایت  ،نگرش ،(هاسازماناز تجارب آموزشی دیگر  گیریبهرهکاوی )بهینه ،عوامل سازمانی ،دورۀ آموزشی

 ند. دیگویه شناسایی گرد 83و  و اقدامات تعاقبی کنندگانشرکت 

 و رسمی، پیمانی) مدیران و علمیهیأت غیر کارکنان ۀکلی متشکل ازحاضر در بخش کمی  پژوهشجامعۀ آماری 

 آماربر اساس  1398 سال در  هاآن تعداد که بود تهران استان اسالمی آزاد هایدانشگاه در خدمت  به شاغل( قراردادی

  320 تعداد، 0/ 05 خطای با و مورگان جدول از استفاده با باشد.می نفر 1430 بر بالغ اسالمی آزاد دانشگاه ازشده کسب 

 317 تیدرنها و توزیع پرسشنامه 350 ،پژوهشهای داده به بیشتر اعتبار جهت  ند.تعیین شد نمونه عنوانبه نفر

یابی معادالت ساختاری با ها از مدلوتحلیل دادهبرای تجزیه. شدند وتحلیلتجزیه فرایند صحیح وارد ۀپرسشنام

 به دست و ضرایب مسیر معناداری(، محاسبه Beta) ریمسو برای برآورد ضرایب  Smart-PLS افزارنرمگیری از بهره

 .گردیدبوت استراب و مدل نهایی پژوهش استفاده  هایاز آزمون T ۀآوردن آمار

 آموزش ۀنیزم در خبرگان نظرات یبندجمع و یفیک  بخش در پژوهش یهاافتهی از استفاده پژوهش با یکم ۀدر مرحل

 ،یشیمایروش پبه یآمار ۀجامع از یواقع یهاداده یآورجمع با تا شد یطراح ساختهمحققای پرسشنامه ،انسانی منابع

 در .ارائه گردد استان تهران اسالمی آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزش یالگو  آزمون شده و پژوهش یفرض مدل
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 خبرگان ،هشوندمصاحبه ءاعضا شامل خبرگان از نفر بیست  و CVI و CVR هایروش کمک با محتوایی روایی

 مورد سؤاالت اصالح یا اضافی سؤاالت نظر از پرسشنامه محتوای ...وها آزمودنی  از نفر چند ،سازمانی و دانشگاهی

 از بودنمربوط و بودنواضح ،بودنساده نظر  از آموزش یرمتغ سؤاالت تمام  که داد نشان CVI فرم .گرفت  قرار بررسی

 اینکه به توجه با همچنین .(بود 0/ 79 از  باالتر سؤاالت از یک هر برای ضریب  این میزان) برخوردارند مناسبی وضعیت 

 ،در بررسی روایی همگرا .نداشت  حذف به نیاز سؤالی هیچ ،آمد دست به 0/ 62 باالی سؤاالت تمام برای CVRمقدار 

مقدار تمام   .هستندو تمامی روابط معنادار  هبود 2/ 58از  بزرگترروابط مدل  یتمام tمقدار  ند کهنشان دادها یافته

 ،هامؤلفهتمامی پایایی ترکیبی  طورینهم .ندبود 0/ 5باالی  نیز مکنون مدل یرهایبر متغ آشکار یرهایعاملی متغبارهای 

مدل تائید های که روایی همگرای سازه مطرح کردتوان می لذا؛ بود هاآن ۀشداستخراجاز میانگین واریانس  بزرگتر

نشان در این بخش ها یافته .استفاده شد فورتل و الرکر و بار عرضی هایدر بررسی روایی واگرا نیز از آزمون .شدند

بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای  ،هر متغیر پنهان ۀشداستخراججذر میانگین واریانس تذ که داد

 وبه دست آمد  0/ 7ی که مقدار آن باال مورد بررسی قرار گرفت پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ  .پنهان مدل بود

 .بود یریگ اندازهبودن ابزار  پایا ۀدهندنشان

 

 هاافتهی

 40-36درصد بین  25 ،سال 35 کمتر ازها درصد از آزمودنی 10 که دندهیم نشان حاضر پژوهش یفیتوص یهاافتهی

درصد از   49مرد و ها آزمودنی درصد از  51. سال سن داشتند 45درصد باالی  25و  سال 45-41درصد بین  40 ،سال

درصد  34 ،سال 10-6درصد بین  25 ،سال 5 ریزخدمت  ۀدارای سابقها درصد از آزمودنی 9 .زن بودندها آزمودنی

 ،دیپلمدارای مدرک دیپلم و فوقها درصد از آزمودنی  11بودند. درنهایت سال  16درصد باالی  33 سال و 15-11بین 

 .درصد دکتری بودند 7و  یسانسلفوقدرصد  35 ،درصد لیسانس 47

نظر از  استان تهران یآزاد اسالم هایدر دانشگاه یآموزش منابع انسان ۀنید که در زمندهیم نشان یفیک  یهاافتهینتایج 

ماهیت و  (1اند: )هشد یدنم بیتقس (1جدول شماره )شرح به مؤلفه  8که در ند شد شناساییشاخص  83 ،خبرگان

فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ  (3) ،گویه 27با  مدرس دورۀ آموزشی (2) ،گویه 17با   محتوای دورۀ آموزشی

 3با کاوی بهینه (6) ،گویه 4با عوامل سازمانی  (5) ،هیگو  8با  رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی (4) ،گویه 10با  آموزشی

 .گویه 3با اقدامات تعاقبی  (8) و هیگو  11با  کنندگانشرکتو رضایت  انگیزش ،نگرش( 7) ،گویه

استان تهران با توجه به نبود الگوی داخلی یا  اسالمی آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزشجهت ارائه الگوی 

های مرتبط، اصول کلی حاکم بر روابط و ساختار سازمانی خارجی در این زمینه، با استفاده از ادبیات پژوهش در حوزه

عنوان های پژوهش بهها و مدل مفهومی برگرفته از بخش کیفی پژوهش، ارتباط و جایگاه هر یک از مؤلفهدانشگاه

عنوان متغیر وابسته بهاسالمی استان تهران  آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزشها با های مستقل و ارتباط آنمتغیر

 های کمی پژوهش، آزمون و ارائه گردید.با استفاده از داده( 1در شکل شماره )ترسیم شد. همچنین الگوی مورد نظر 
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 های اصلی پژوهش بندی مؤلفهتقسیم :1  جدول

 هاگویه  مؤلفه ردیف

 

 

 

1 

 

 

 

 آموزشیماهیت و محتوای دورۀ 

تناسب دوره با شغل،  _انطباق دورۀ آموزشی با نیازهای اطالعاتی و مهارتی سازمان

بهبود  _افزا بودنمهارت_افزا بودندانش_کاربردی بودن_شرایط کار و نیازهای کارکنان

همسویی عمودی )تکراری نبودن( با  _نگرش کارکنان نسبت به موضوعات مختلف

)تناسب نیازسنجس با طراحی، اجرا و ارزیابی( با  همسویی افقی_های سازماناستراتژی

دربرگیرندۀ _د عملکرد کارکنانهبوب_های سازمانبهبود استراتژی_های سازماناستراتژی

جذاب بودن  _نیازنیاز و پسنیاز به پیشعدم_کوتاه بودن_های جدیدمطالب نوین و روش

طراحی  _تقاضامحور بودن_آموزشیبرداری فوری از نتایج دورۀ قابلیت بهره_محتوا

 پشتیبانی )قبل از اجرا، حین اجرا و بعد اجرا( _شناسنامۀ آموزشی برای کارکنان

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

 مدرس دورۀ آموزشی

به  _تسلط بر محتوا_شناختی و فنی شایستگی_نقش مرشد )منتور(_نقش مربی_گرنقش تسهیل

توانمدسازی در  _توانایی در انتقال دانش،بینش و مهارت به فراگیران_روز بودن )از نظر علمی(

درگیر  _های ارتباطیشایستگی_توجه به سبک یادگیری فراگیران _سازیحوزۀ سنجش و آزمون

جلب توجه و عالقۀ  تشویق و _هاتعامالت مثبت در کالس_کردن فراگیران در دورۀ آموزشی

توانایی استفاده از _های مرتبط با محتوای آموزشیایفای نقش و استفاده از بازی_فراگیران

دارای  _خالق بودن در آموزش و تدریس_های نوین آموزشی و فضای جازیتکنولوژِی

گیری از  بهره_تیپ شخصیتی مدرس_طبع و طنزپردازشوخ_مداراخالق_شخصیت کاریزماتیک

محور و  روش مشارکت_های اجراییشایستگی_و سنین مختلف هانوع در حوزهمدرسین مت

های آموزش  گیری از روشبهره_روش آموزش فراگیرمحور_روش تدریس فعال_محورتعامل

 های نوین و متنوع تدریسگیری از شیوهبهره_فردی و گروهی

 
 

3 

 
 

 فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی

ها و نحوۀ نوشتن چیدمان صندلی_بندی زمان_جلسهزمان هر مدت

فضای دوره از نظر  _تجهیزات و امکانات آموزشی_پذیرایی از فراگیران_فراگیران

درنظرگرفتن زمان  _فضای دوره از نظر رسمی و غیررسمی بودن_نور و...

 داخل یا خارج سازمان در مکان و مجری دوره_کنندگانتعداد شرکت_استراحت
 

4 
 

 رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی 
صورت  آموزش به_آموزش سیار_آموزش الکترونیک و مجازی_منتورینگ_گریمربی

 تور تعالی و بازدید _فرصت مطالعاتی_صورت کارگاهیآموزش به_گروهی

 قوانین سازمان_جو سازمان_فرهنگ سازمان_مدیریت و رهبری سازمان عوامل سازمانی  5

 مطالعات تطبیقی و داخلی، خارجی :ها و کشورها از طریق بازدیدهایگیری از تجارت دیگر سازمانبهره کاوی بهینه 6

 

 

7 

 

 

 کنندگاننگرش، انگیزش و رضایت شرکت

ها با  ارتباط دادن آموزش_ارتباط دادن دوره با نظام ارزشیابی کارکنان_عوامل انگیزشی

ارتباط بین حضور در  _کارکناندر دسترس بودن دوره برای _کنندگانعملکرد شرکت

ها  نقش فراگیران و میزان مشارکت آن_جذابیت دوره برای کارکنان_دوره و ارتقاء شغلی

احترام مدرس به  _میزان تعامل و برخود عادالنه مدرس با فراگیران_هادر آموزش

 تشویق کارکنان به شرکت در دورۀ آموزشی_هاشاد و مفرح بودن دوره_فراگیران
 

8 
 

 اقدامات تعاقبی
های انتقال آموزش و یافته_کنندگان بعد از اتمام دورۀ آموزشیارزیابی پیگیرانه عملکرد شرکت

 صورت مداوم آموزشی به  ۀشناسی دورپایش و آسیب_دورۀ آموزشی به کار و محیط کار
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 تهرانهای آزاد اسالمی استان : مدل آموزش منابع انسانی در دانشگاه1شکل 

 

با توجه به های آزاد اسالمی استان تهران آموزش منابع انسانی در دانشگاه هایمؤلفه وضعیت موجود  یابیبرای ارز

پژوهش که در جدول   یهاافتهیبا توجه به  .استفاده شد tاز آزمون  متغیرها یافاصلهو مقیاس ها بودن توزیع دادهنرمال

 آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزش یهامؤلفه یت موجود تمامین وضعیانگیم ،باشندمشاهده می( قابل2)شماره 

با ۀ مذکور مؤلف 0/ 000 معناداریبا توجه به سطح  است. همچنین ترپایین ،3ن مفروض یانگیاز م استان تهران یاسالم

اسالمی  آزاد هایآموزش منابع انسانی در دانشگاه ۀمؤلفنتیجه گرفت که وضعیت موجود توان میدرصد  99 یناناطم

 .است  تریینپا ،از سطح میانگین استان تهران

 

 های آزاد اسالمی استان تهران دانشگاهآموزش منابع انسانی در  یهامؤلفهوضعیت  tج آزمون ی نتا :2جدول  

 
 

 ی اصلیهامؤلفه 

 3= ی ن فرضیانگیم

درجۀ  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

اختالف 

 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان 

 از اختالف

 حد باال یینحد پا

 490/0 322/0 -2/1 000/0 317 525/9 ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی

 430/0 267/0 -15/1 000/0 317 408/8 مدرس دورۀ آموزشی

 334/0 146/0 -26/1 000/0 317 016/5 آموزشیفضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ 

 242/0 058/0 -07/1 000/0 317 209/3 رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی 

 420/0 248/0 -22/1 000/0 317 649/7 عوامل سازمانی 

 375/0 224/0 -12/1 000/0 317 777/7 کاوی بهینه

 265/0 090/0 -13/1 000/0 317 998/3 انکنندگو رضایت شرکت هانگیز، نگرش

 406/0 235/0 -06/1 000/0 317 386/7 اقدامات تعاقبی

 فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی

 

 اصلی یهامؤلفه 

 انیآموزش منابع انس 

 ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی

نگرش، انگیزش و رضایت شرکت 

 کنندگان

آموزشی  ۀدورمدرس   اقدامات تعاقبی 

 کاوی بهینه رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی 

 عوامل سازمانی 
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آزاد  هایت مطلوب عوامل مؤثر بر آموزش منابع انسانی در دانشگاهیت موجود و وضعین وضعیشکاف ب یبررس جهت 

پژوهش  یهاافتهی باشند.مشاهده می( قابل3) شماره جدول د که دریاستفاده گرد یجفت tاز آزمون  استان تهران اسالمی

بوده  3ک به یو نزد 2باالتر از  ها،مؤلفه  یو مطلوب در تمام موجودت ین وضعیانگیاختالف م که دندهیم نشانحاضر 

 هاینه آموزش منابع انسانی در دانشگاهیت مطلوب در زمیت موجود و وضعین وضعیق بیشکاف عم دهندۀنشان که

 درصد  99نان یبا اطم ،هامؤلفه یدر تمام 0/ 000 یو سطح معنادار tبا توجه به مقدار  .است  استان تهران یآزاد اسالم

 .د کردیتائ حاضر پژوهش یآمار ۀت موجود و مطلوب را در جامعین وضعیتوان شکاف بیم

 

 بررسی شکاف موجود بین وضع موجود و مطلوب عوامل مؤثر بر   ،زوجی tآزمون   :3  جدول

 های آزاد اسالمی استان تهران دانشگاهآموزش منابع انسانی در 

 

 

 

 اصلی یهامؤلفه 

 میانگین وضعیت

 

انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

درجۀ 

 آزادی

سطح  tمقدار 

 معناداری

 ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی
 000/0 -284/62 216 -37/2 45/0 80/1 وضع موجود 

 26/0 16/4 وضع مطلوب 

 مدرس دورۀ آموزشی
 000/0 -775/86 216 -35/2 35/0 85/1 وضع موجود 

 19/0 20/4 وضع مطلوب 

 فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی
 000/0 -041/69 216 -54/2 47/0 74/1 وضع موجود 

 34/0 28/4 وضع مطلوب 

 رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی 
 000/0 -193/58 216 -41/2 44/0 93/1 وضع موجود 

 38/0 34/4 وضع مطلوب 

 عوامل سازمانی 
 000/0 -134/51 216 -50/2 58/0 78/1 وضع موجود 

 45/0 28/4 وضع مطلوب 

 کاوی بهینه
 000/0 -195/51 216 -34/2 56/0 88/1 وضع موجود 

 41/0 22/4 وضع مطلوب 

 کنندگانشرکتانگیزه و رضایت  ،نگرش
 000/0 -330/60 216 -30/2 52/0 87/1 وضع موجود 

 27/0 16/4 وضع مطلوب 

 اقدامات تعاقبی
 000/0 -102/53 216 -18/2 51/0 94/1 وضع موجود 

 28/0 12/4 وضع مطلوب 

 کل  ۀنمر
 000/0 -359/122 216 -37/2 28/0 84/1 وضع موجود 

 13/0 21/4 وضع مطلوب 
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بودن روابط دارمعناد که یآزمون گرد ، tو آزمون  Smart-PLS افزارنرم روابط مدل با استفاده از  معناداریدر ابتدا سطح 

 .شوندیر میتفس tهمانند آزمون  مشاهده بوده و( قابل3نتایج مذکور در جدول شماره ) .دشونی م یدتائ ،نتایجدر مدل 

استان  اسالمی آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزش هایمؤلفهن یروابط ب معناداریسطح  یدتائن و ییبعد از تع

 هایدانشگاه در انسانی منابع آموزش هایمؤلفهو ها ن شاخصیر روابط بیب مسیضرا یبه بررسدر مرحله بعد  ،تهران

 نییتب انسیوار ر ویب مسیس ضرایماتر .پژوهش پرداخت شد ۀر وابستیبا متغ هاآن و رابطه  استان تهران اسالمی آزاد

 انسانی منابع آموزشمکنون( با  یرهای)متغ انسانی منابع آموزش هایمؤلفهن یپژوهش و روابط ب یرهایمس یبرا شده

روابط  یتمامد که ندهینشان م یب همبستگیضرا یبررس .کندیرا گزارش م استان تهران اسالمی آزاد هایدانشگاه در

 .دنباشیم اجراقابلبوده و  دارمعنا مدل 

ر یب مسین ضریشتریب .دهدیم مدل را نشانک روابط ی هر  معناداریسطح  و tمقدار  ،ریب مسیضرا (4)جدول شماره 

ن یو کمتر 0/ 683میزان بهاستان تهران اسالمی  آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزش با مدرس ۀمربوط به رابط

 0/ 370زان یمبه استان تهران اسالمی آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزشبا  اقدامات تعاقبی ۀرابط مربوز به زانیم

 .دارددر وضعیت مطلوبی قرار  شدههیتهمدل   ،های برازش مدلدر شاخص .است 

 

 روابط مدل   یرهایمس معناداریو سطح   tب ی : ضرا4  جدول

 روابط مدل یرهایمس
ر یب مسیضرا

 1یاصل

سطح  2tآماره 

 3معناداری

 000/0 848/9 678/0 اسالمی   آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع  آموزشماهیت و محتوای دورۀ 

 000/0 501/8 683/0 اسالمی   آزاد هایدانشگاه در  انسانی منابع آموزشدورۀ   مدرس

 000/0 581/9 614/0 اسالمی  آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع  آموزش فضا و محیط برگزاری دورۀ

 000/0 681/4 381/0 اسالمی  آزاد  هایدانشگاه در انسانی منابع آموزشرویکرد و شیوه دورۀ 

 000/0 008/6 436/0 اسالمی  آزاد  هایدانشگاه در انسانی منابع  آموزشورۀ د عوامل سازمانی

 000/0 728/12 594/0 اسالمی  آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع  آموزشدورۀ  کاویبهینه

 000/0 445/10 631/0 اسالمی آزاد هایدانشگاه در  انسانی منابع آموزشدورۀ کنندگان نگرش، انگیزه و رضایت شرکت

 000/0 700/4 370/0 اسالمی  آزاد  هایدانشگاه در انسانی منابع  دورۀ آموزش اقدامات تعاقبی

 

 

 
1 Original Sample(O) 
2 T Statistics (|O/Stdev|) 
3 P Values 
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بیشترین وزن عاملی  در این مؤلفه .باشدمی هیگو  17دارای  «ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی»اول تحت عنوان  ۀمؤلف

کمترین وزن عاملی به  و 0/  833با وزن  «نیازهای کارکنان کار وشرایط  ،با شغل ۀ آموزشیتناسب دور» ۀبه گوی

بعد از   و حین اجرا ،از اجرا)قبل  ۀ آموزشیدور پشتیبانی از»و  «آموزشی برای کارکنان ۀطراحی شناسنام»های گویه

  .دندار تعلق 0/ 556با وزن  «اجرا(

باشد. در این مؤلفه گویه سطح دو می 27گویه سطح یک و  5تحت عنوان »مدرس دورۀ آموزشی« دارای  دوممؤلفۀ 

و کمترین وزن  833/0های »نقش مدرس« و »سبک تدریس و آموزش مدرس« با وزن بیشترین وزن عاملی به گویه

 دارند.   تعلق 0/ 556های شخصیتی مدرس« با وزن عاملی به گویۀ »ویژگی

ین مؤلفه بیشترین در اباشد. می هیگو  10تحت »عنوان فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی« دارای  سوممؤلفۀ 

ین وزن عاملی مربوط به گویۀ و کمتر 0/ 889ها« با وزن وزن عاملی به گویۀ »نحوۀ نشستن فراگیران و چیدمان صندلی

 تعلق دارند.  0/ 388»زمان استراحت فراگیران« با وزن 

ین مؤلفه بیشترین وزن عاملی به در اباشد. گویه می 8تحت عنوان »رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی« دارای  چهارممؤلفۀ 

با وزن  فرصت مطالعاتی« و »تور تعالی و بازدید«های »کمترین وزن عاملی به گویه و 0/ 888گویۀ »منتورینگ« با وزن 

 تعلق دارند.  0/ 556

و گویه است. در این مؤلفه بیشترین وزن عاملی به گویۀ »مدیریت  4مانی« دارای تحت عنوان »عوامل سازپنجم مؤلفۀ 

 باشد. می 0/ 166ین وزن عاملی به گویۀ »قوانین سازمان« با وزن و کمتر 0/ 888ی« با وزن رهبر

ین در ا باشد.گویه می 3دارای  «(هاسازمانآموزشی دیگر  از تجاربگیری کاوی )بهرهبهینه»تحت عنوان  ششممؤلفۀ 

دارای  ها و کشورها از طریق مطالعات تطبیقی«دیگر سازمان از تجاربگیری »بهره ۀگوی بیشترین وزن عاملی به مؤلفه

ها و کشورها از طریق مشاوره گیری از تجارب دیگر سازمانبهرهیۀ »به گوکمترین وزن عاملی و  0/ 666با وزن 

 تعلق دارند. 0/ 166با وزن  «خارجی

ین مؤلفه بیشترین در اباشد. می هیگو  11« دارای کنندگانشرکت تحت عنوان »نگرش، انگیزه و رضایت هفتم مؤلفۀ 

و کمترین وزن    0/ 888های »جذابیت دورۀ آموزشی« و »شاد و مفرح بودن دورۀ آموزشی« با وزن وزن عاملی به گویه

 تعلق دارند. 0/ 222عاملی به گویۀ »احترام مدرس به فراگیران« با وزن 

انتقال » ین مؤلفه بیشترین وزن عاملی به گویۀدر اباشد. می هیگو  3 دارای «اقدامات تعاقبی»تحت عنوان  هشتممؤلفۀ 

پایش و » ۀو کمترین وزن عاملی به گوی 0/ 944با وزن  «آموزشی به کار و محیط کارۀ های دورآموزش و یافته

 تعلق دارند.  0/ 666با وزن  «مداومصورت آموزشی بهۀ شناسی دوریب آس
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 گیرییجهنتبحث و 

منابع انسانی و ارائه مدل جهت آموزش منابع انسانی در  بر آموزششناسایی عوامل مؤثر پژوهش حاضر با هدف 

با توجه به  .منابع در سازمان است  نیترباارزشو  ترینمهممنابع انسانی یکی از  .صورت گرفت  دانشگاه آزاد اسالمی

دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر  ،تریقعماینکه آموزش و بهسازی نیروی انسانی باعث بینش و بصیرت 

سازمانی های موجب نیل به هدف  یجهدرنت که شودمی شغلیهای برای اجرای وظایف و مسئولیت  در سازمانکارکنان 

است و پیامدهای  ت یاهم با هاسازماناجرای آموزش منابع انسانی در  لذا است؛ بهتر و بیشتر یو اثربخشبا کارایی 

 است.بسیار ضروری  بر امر مذکورگر و تسهیل یرگذارتأثهای نیاز به شناخت مؤلفه. در این راستا مثبتی به دنبال دارد

آزاد اسالمی  هایدر دانشگاهمنابع انسانی  بر آموزشکه ابعاد مؤثر  نددر بخش کیفی نشان داد آمدهدست بههای یافته

مدرس ( 2، )ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی (1) ۀمؤلف 8آموزشی و رفتاری و  ،عد سازمانیبُ 3 شاملاستان تهران 

عوامل  (5آموزشی، )رویکرد و شیوۀ دورۀ ( 4، )فضا، محیط و زمان برگزاری دورۀ آموزشی( 3، )دورۀ آموزشی

 83همچنین  .اقدامات تعاقبی است  (9و ) کنندگانشرکت انگیزه و رضایت  ،نگرش( 7، )کاویبهینه( 6، )سازمانی

 .اندشدهییشناسا استان تهران آزاد اسالمی هایدر دانشگاهمنابع انسانی  بر آموزشعوامل مؤثر  عنوانبهشاخص )گویه( 

 وها مؤلفه ،انسانی منابع آموزش مدل ۀزمین در الزم ۀپیشین و ادبیات ۀمطالع از پسنتایج در پژوهش حاضر 

 انجام با سپس .شد ارائه پژوهش ۀاولی پیشنهادی مدل صورتبه هاآن بر رهایمتغ تأثیر و آموزش مدلهای شاخص

استان  اسالمی آزاد هایدانشگاه در آموزش ابعاد وها مؤلفه، هاشاخص شدنمشخص و کمی و کیفیهای داده تحلیل

استان  اسالمی آزاد هایدانشگاه در انسانی منابع آموزشمدل  ،هاداده وتحلیلتجزیهبا  تیدرنها .مشخص گردید تهران

 آموزشیمدرس دورۀ به ترتیب  آمدهدست بهبراساس ضرایب مسیر آموزش  ۀمؤلف 8مدل  نیدر ا که شدندارائه تهران 

فضا، محیط و  ،(0/ 631)کنندگان نگرش، انگیزه و رضایت شرکت  ،(0/ 678) ماهیت و محتوای دورۀ آموزشی ،(0/ 683)

 رویکرد و شیوۀ دورۀ آموزشی ،(0/ 436عوامل سازمانی ) ،(0/ 594کاوی )بهینه ،(0/ 614) زمان برگزاری دورۀ آموزشی

 میکامی هایپژوهش یهاافتهین بخش از پژوهش با یا یهاافتهی .رندیگ یبرمرا در  (0/ 370اقدامات تعاقبی ) ،(0/ 381)

 است. همسو ( 1393) خراسانی و همکارانو  (2018)فوروکاوا  و

 هایدانشگاه منابع انسانی در بر آموزشکه بین وضعیت موجود و مطلوب عوامل مؤثر  ندنشان داد آمدهدست بهنتایج 

-در دانشگاهمنابع  بر آموزشکه وضعیت موجود عوامل مؤثر ی طوربه ؛تفاوت وجود دارداستان تهران، آزاد اسالمی 

در تبیین  .باالتر از متوسط جامعه است  آنکمتر از متوسط جامعه و وضعیت مطلوب  استان تهران آزاد اسالمیهای 

آزاد  هایدر دانشگاهباید اظهار داشت که پایین بودن سطح وضعیت موجود آموزش منابع انسانی  آمدهدست به ۀیافت

گویه  83مؤلفه و  8 ،رفتاری و آموزشی ،بعد سازمانی 3هر توجه به که ن است یات گرفته از نشأاستان تهران اسالمی 

 هایدر دانشگاهتا بتوان نسبت به بهبود روند آموزش منابع انسانی باید صورت گیرد  در وضعیت مطلوب شدهییشناسا

در  استان تهران آزاد اسالمی هایشاهد پیشرفت دانشگاه . همچنین برای آنکهبود نیبخوش استان تهران آزاد اسالمی

الزم است ، بهبود آموزش منابع انسانی ت یدرنهارفع این فاصله و شکاف و  منظوربه ،آموزش منابع انسانی باشیم یندفرا

را  آموزش منابع انسانی شناسایی و تائید شدندهای عوامل مؤثر بر کیفیت دوره عنوانبهعواملی که  ۀکه متولیان امر کلی

( 1392و همکاران ) زادهعیشفو  (2018)الندرز  و ارمسترانگ هایپژوهش یهاافتهیاین بخش  .مورد توجه قرار دهند

 .کندید میرا تائ
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 بهتر ؛خوب آموزش ببینند ،چنانچه کارکنان یک سازمان توان مطرح کردپژوهش حاضر می یکل ۀجینت عنوانبه

خود  ردستانیدر مورد ز یبه نظارت زیاد نیز مدیران سرپرستان و. توانند در ارتقاء سطح کارایی سازمان سهیم باشندمی

پرتو  زیرا کارکنان در ؛آماده سازند ت یپرمسئول و مشاغل باالتر ها را برای احرازآنتوانند می نخواهدداشت و نیاز

ۀ آموزش شدارائههای استفاده از مدل همچنین .توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهندآموزش صحیح که می

در های آموزش منابع انسانی های آموزشی اهمیت دارند. مدل ۀ خود فعالیت اندازبهمنابع انسانی توسط محققان 

ارزش، کیفیت و اهمیت میزان و شرایط  در موردجهت قضاوت و اتخاذ تصمیماتی  از اطالعاتی و استفاده گردآور

 .باشدهای کاربردی میهای آموزشی اهمیت دارد. همچنین جزء اصول و برنامهبرنامه
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