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 -0مقدمه

را کاهش می دهد و فقدان آن ،خطرات و بحران های

فعالیییتهییای آموزشییی هییر کشییور را میییتییوان

سازمانی را افزایش می دهد ).(Yi Lu et al., 2014
شهرداریها ،بیه عنیوان نهیادی مردمیی در تیال

سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست که هدف
آن ،توسییعه انسییانی اسییتر بییه عبییارت دیگییر ،هییدف

هستند تا با تعریف اهداف و برنامههای اثربخش در حیوزه

فعالیتهای آموزشی ،رشد آگیاهی و توانیاییهیای بیالقوه

شهری در هزاره سوم ،به کاهش استرس زندگی شیهری،

انسان میباشدر از طیرف دیگیر ،میدیریت منیابع انسیانی،

دستیابی به اهداف توسعه پایدار و مدیریت شهری موفق،

یکی از محرک های مهم مدرنیزهسازی بخشهای مختلف

نایل گردند .در ایین راسیتا ،مسیئولیت شیهرداری بیرای

سازمان است و تقویت آن ،یکی از راههای بهبود عملکیرد

رسیدن به این مهم ،بسیار سخت و دشوار است و نیاز بیه

سازمانها میباشد )(Bruns, 2014ر شیتاب تییییرات در

نیروی انسانی دلسوز ،ماهر و ورزییده داردر بیرای تربییت

فناوریهای ودیید ،سیازمانهیا را مجبیور مییکنید کیه

همیراه بیا اعمیال صیحیح

سرمایههیای انسیانی ،آمیوز

کنند (عباس پور و همکاران)3133 ،ر همچنین اثربخشیی

نهایت ،خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اوتماعی ییک

و موفقیت سازمان ،متکی به افیرادی اسیت کیه در درون

کشور را تعیین میکند ،منابع انسانی آن کشور است ،نیه

سازمان ،مشیول به کار هستند ،به همین دلیل کارکنیان

سرمایه یا منابع مادی دیگرر شهرداری تهیران بیه عنیوان

سازمان باید توانایی انجام وظایف و همکاریهای مناسیب

نهادی که رسالت آن ،خدمترسانی بیه میردم مییباشید،

با سایر کارکنان برای پیشبرد اهیداف سیازمانی را داشیته

عهده دار مأموریت خطییر آمیوز

و بهسیازی کارکنیانی

باشند و این امیر ،نیازمنید کسیب دانیش و مهیارتهیای

است که باید در راستای خدمترسیانی بیه شیهروندان از

مرتبط با شیل افیراد اسیت ).(Olaniya & Oja, 2008

هیچ تالشی دریغ ننمایند؛ بنابراین این نهاد ،بیش از هیر

در این راستا ،وکسلی و التمن )2442( 3استدالل مییکننید

سازمان یا نهاد دیگری نیازمنید نظیامی ویامع و فراگییر،

و توسعه می تواند سطح خود آگاهی افراد را بهبود

کارکنیان و

همواره برای توسعه آموز

آموز

بخشد و مهارت ها یا انگیز

افراد در کار را افزایش دهدر

مبتنی بر نیازهای واقعیی آمیوز

و پیرور

توسعه کیفی آموز های خود میباشدر

هر اندازه که فعالیتهای سازمانی ،دانشمحیورتر مییشیوند،

در مورد ارائه آموز ها آنچه باید مورد توویه قیرار

و توسعه نیز نقش پررنگتری در پاسیخگویی بیه

گیرد ،توسعه کیفیت ارائه آموز های سازمانی است؛ زیرا

نیازهای ییادگیری افیراد و هیم ضیرورتهیای راهبیردی

آموز

کارآمد میتواند منجر به بهرهوری بیشیتر ،بهبیود

سازمان ،ایفا میکند ).(Gokmen et al., 2009

کیفیت کاری ،افزایش انگیز

آموز

افراد می شود ،بلکه این شانس را به آنها میدهد که شیل
خود را به صورت عملی ،بیاموزند و به طرز شایستهای آن

و تعهد ،روحیه عالی و کار

گروهی ،خطای کمتر و بیه او رسیاندن مزاییای رقیابتی
شود )(Salas et al., 2006ر
در میان الگوهای مختلف آموز

سازمانی ،رویکرد

را انجام دهند تا از ایین طرییق ،بهیرهوری ،افیزایش یابید

سیسییتمی (نظییاممنیید) بییه آمییوز  ،از اهمیییت خاصییی

)(Nadeem, 2010ر آموز  ،وزئی ضروری برای حصیول

برخوردار است؛ زییرا نظیام آمیوز

را در ییک موقعییت

اطمینان از عملیات سازمانی است ،بحرانهیای سیازمانی

سیستمی قرار می دهدر این امر در اثربخشیی آموزشیی و

1- Wexley and Latham

ارتقای عملکرد کارکنان ،نقش مهمی ایفا مییکنیدر ایین
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آموز

نه تنها باعی افیزایش ابتکیارات و نیوآوری
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کارکنانشان ،سیرمایهگیذاری

مدیریت ،ضروری اسیتر اقتصیاددانان معتقدنید آنچیه در
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رویکرد با تصریح و تعیین دقیق اهداف آموزشی ،تجیارب

شناسایی چارچوب اسیتاندارد برنامیه آموزشیی ،طراحیی

یادگیری ،به دقت ،طراحی و کنترل شده و برای نییل بیه

نرم افزار نیازسنجی ،بیه تیدوین برنامیههیای آموزشیی در

اهداف ،بیه معیارهیای عملکیردی و اطالعیات مبتنیی بیر

قالب نردبان شیلی ،تدوین نظام ارزشییابی از برنامیههیای

ارزشیییابی ،تأکییید دارد )(Goldstein, 1993ر براسییاس

آموزشی و تدوین نظام انگیزشیی و برنامیهرییزی اوراییی

رویکرد سیسیتمی ،الگیویی شیامل :مراحیل نیازسینجی،

دوره پرداخته استر

ارائه شده است که

عباسیییان و همکییارانش ( )3134در پژوهشییی ،بییه

طراحی ،اورا و ارزشیابی برای آموز

در این پژوهش نیز مورد استفاده گرفته اسیت؛ از ایینرو،

ارزیابی برنامه آموز های علمیی در بافیت سیازمانهیای

این پیژوهش ،درصیدد شناسیایی آسییب هیای آموزشیی

نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسب در دانشگاه افسری

مووود برای کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شیهرداری

امام علی (ع) پرداختهاندر این مطالعه ،در دو مرحله کیفی

تهران و ارائه راهکارهایی برای توسعه کیفیی آمیوز هیا

و کمّی انجام شده استر نتایج پژوهش حاکی از آن بودند

براساس گامهای نیازسینجی ،طراحیی ،اویرا و ارزشییابی

که تطابق و توازن سه عامل اهداف ،آمیوز

و نیازهیا در

میباشد و پاسخگوی سؤاالت زیر است:

برنامههای آموز های علمی از یک طیرف و برنامیههیای

 -3وضعیت موویود آمیوز

کارشناسیان میالی و

اقتصاد شهری شهرداری تهران در هفت محور نیازسنجی

آموزشی در دانشگاه افسری امام علی(ع) از طیرف دیگیر،
ووود نداردر

سییازماندهی آمییوز  ،نظییام ارزشیییابی و مکییانیزمهییای

«نظییام وییامع آمییوز » ،الگییویی را بییرای آمییوز هییای

انگیزشی چگونه است؟

تخصصی ومعیت هالل احمر ،ارائه دادند و دریافتنید کیه

 -0الزامات توسعه کیفی آموز ها در هفت محیور

آسیییبهییای مووییود در فراینیید آمییوز هییای تخصصییی

نیازسنجی آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی،

هالل احمر ،شامل :بی تووهی به نیازسنجی و نبود الگیوی

مدرسیییان ،سیییازماندهی آمیییوز  ،نظیییام ارزشییییابی و

مدون در این زمینه ،بیتووهی به سیازوکارهای طراحیی

مکانیزمهای انگیزشی چیست؟

برنامییه آموزشییی ،اوییرای نامناسییب دورههییای آموزشییی،
عدم نظارت و ارزشییابی نظیاممنید دورههیای آموزشیی و

فتحی واوارگیاه ( )3142در پژوهشیی ،بیه تیدوین

میباشدر براین اساس ،نظام وامع آموز هیای تخصصیی

عقیییدتی -سیاسییی وزارت دفییاع و

ومعیییت هییاللاحمییر ،الگییویی میییباشیید کییه شییامل:

نیروهای مسلح پرداخته و پس از بررسی تجارب و سوابق

نیازسیینجی ،طراحییی ،اوییرا ،ارزشیییابی و مکییانیزمهییای

مووود در سایر سازمان هیا و بررسیی تجیارب و اقیدامات

انگیزشی استر

نظییام وییامع آمییوز

3

یوبییدا گارسیییا ( )2442در مطالعییهای بییا عنییوان

انجیام شییده در واحیید عقییدتی -سیاسییی وزارت دفییاع و

و عملکرد اقتصادی :نمونه موردی اسیاانیا» ،بیه

پشتیبانی نیروهای مسیلح و همچنیین تجزییه و تحلییل

«آموز

اسناد کلیدی و اسیتراتژیک و بررسیی حیوادو و مسیائل

بررسییی سیاسییتهییای آمییوز

واری ،بانک نیازهای آموزشی را ایجیاد نمیوده و پیس از

کارکردهییای فییر شییده بییرای یییک دوره ،اهییداف دوره،

سیینجش اولویییتهییا ،شناسییایی نیازهییای اولویییتیافتییه،

1- Ubeda Garcia

سییازمانی (بییرای م ییال،

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

-0پیشینه پژوهش

کم تووهی به مکانیزمهیای انگیزشیی در فراینید آمیوز
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آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی ،مدرسیان،

پورکریمی و قاضئی ( )3133در پژوهشی با عنیوان
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ماهیت دوره و این که دوره چگونه ارزشیابی میشود) ،بیا

 -2مبانی نظری

چهار نوع از مزاییای سیازمانی؛ شیامل رضیایت کارکنیان،

النیییگ فیییورد و نیوکامیییب ،0آمیییوز

را فراینییید

رضایت مشتری ،رضایت ذینفعان و بهرهوری (برای م ال،

برنامه ریزی شده برای تیییر نگر  ،دانش یا مهارتهیا از

به ازای هر پرسنل) بر روی  24شرکت اسیاانیایی

طریق تجارب یادگیری میدانند تا از این رهگذر ،عملکرد

با بیش از  344پرسنل پرداختر نتیایج نشیان دادنید کیه

افراد در یک فعالیت یا مجموعهای از فعالیتها ،به شیکل

وهتگیری برنامههای آموزشی به سمت توسعه سیرمایه

مؤثری تیییر یابدر هدف آن در محیط کار ،توسعه تواناییهیای

انسانی ،به صورت مستقیم با رضایت ذینفعیان ،مشیتری،

افراد و نیز برطرف کردن نیازهای حیال و آینیده سیازمان اسیت

پرسنل و اندازهگیری عینی از عملکیرد اقتصیادی ،رابطیه

).(Langford & Newcombe, 1992

فرو

آموز

م بتی داردر

سازمانی ،معنای وسیع و گستردهای دارد و

«رویکرد داده کاوی برای ارزشیابی دورههای آموزشیی در

خصوص را دربرنمیگیرد ،بلکه دامنه آن بهقیدری وسییع

مبتنی بر شبیه سازی» به این نتیجه رسیدند کیه

می شود که از فراگیری یک حرفه وفن ساده ،شروع شده و

میتواند در ارزشیابی عملکرد و رفتارهای ناشی

به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده ،ورزییدگی

از یادگیری کارآموزان ،مؤثر باشید و دانیش نهفتیه بیرای

در امییور سرپرسییتی در سییازمانهییای دولتییی ،صیینعتی و

بهبود نتایج یادگیری کارآموزان را کشف کندر

بازرگانی و همچنیین بیه چگیونگی رفتیار و برخوردهیای

آموز
این رو

مامیییاکی )2432( 2در پژوهشیییی تحیییت عنیییوان
«اثربخشی رو هیای ییادگیری غیررسیمی بیر عملکیرد
شییرکت :مقایسییه رو
برای آموز

در

مناسیب

و بهسییازی مییؤثر کییه در قالییب

و ویژگیییهییای آمییوز

ضمن خدمت کارکنیان ،بیا شیرایط شییلی

پژوهش ها و تحقیقات ،روشن شده را در تدوین چارچوب

هیر

و بهسازی منابع انسانی ،میورد اسیتفاده

کارکنان ،در ارتباط است؛ به عبیارتی ،بیرای آمیوز
مهارتی ،از رو

بسط مییابد (سبحاناللهی و کرانی)3123 ،ر
محققان و پژوهشگران مختلف ،مهمترین شاخصها

کییالس درس ،وب و آمییوز

محل کار» به این نتیجه رسید که انتخاب رو

مناسب در مسائل انسانی ،اقتصادی ،اوتماعی و فرهنگی،

آموز

خاص خود باید استفاده کردر

یا الگوی آموز

قرار دادهاندر در این میان ،مهیمتیرین الگوهیا عبارتنید از:
2

تحت عنیوان «آییا انتقیال آمیوز  ،میرتبط بیا عملکیرد

وییامع آمییوز  ،الگییوی اسییتاندارد ایییزو  ،3444الگییوی

سازمان اسیت؟» پیشینهاد کردنید کیه اگیر برنامیه هیای

سیستمی -استراتژیک آموز

منابع انسانی ،الگوی اسیتاندارد

آموزشی ،به درستی طراحیی شیوند و راهبردهیایی بیرای

ایزو  34432یا الگوی فرایند علمی آموز

تسهیل و بهبود آموز
اگر یک نظام آموز

و ررر ر

در نظر گرفته شود و به عبیارتی،

در الگییوی ایییزو  34432یییا الگییوی فراینیید علمییی

وامع ،اورا شود؛ نتایج عملکرد یک

آمییوز  ،بهبییود مهییارتهییا ،ارتقییای دانییش و رفتارهییای
مناسب ،مورد تأکید مییباشیدر بیه عبیارت دیگیر ،بحی

سازمان ،معنادار خواهند شدر

مهارت ،دانش و رفتار ،به هم تنیده شیده اسیتر یکیی از
1- Wang
2- Mamaqi
3- Saks and Burke-Smalley

4- Langford and Newcombe
5- Parker
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سییاکس و بییورک اسییمالی )2430( 1در پژوهشییی

الگوی پارکر  ،الگوی رویکرد سیستمی به آموز  ،الگوی
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وانگ 3و همکارانش ( )2432در پژوهشی با عنیوان

تنها کارآموزی ،کارورزی یا تمرین عملی در یک زمینه به
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ویژگی های بارز این استاندارد ،تووه به نیازسنجی فراگیر

فراهم سازی اطالعات برای برنامهریزان سازمان مییباشیدر

و همه وانبه و فرایند آن می باشدر ایزو 34432بیه عنیوان

آموز

در هر سیازمانی ،برحسیب دادههیای نیازسینجی

یک ابزار مدیریت کیفیت ،برای مشیخص کیردن الزامیات

صورت میگیردر فراینید نیازسینجی ،مسیتلزم اسیتفاده و

عملیاتی برای هر مرحله آموز  ،به کار گرفتیه میی شیودر

به کارگیری ابزارهای تجزیه وتحلیل دقیق و علمی است تا

این استاندارد توسط کمیته فنی  ،ISO/TC176مدیریت

بتوان به موارد زیر دست یافت:

و تضیمین کیفییت ،کمیتیه فرعیی  SC3و فنیاوریهییای
حمییایتی ،تهیییه شییده اسییتر نماینییدگان  22کشییور در

 شناسایی شکاف بیین نتیایج ویاری و پیامیدهایمطلوب

دسامبر  3333پیشنیویس اصیلی اسیتاندارد را طراحیی

 -شناسایی نقاط قوت و زمینههای برتر

کردهاندر این استاندارد در تمامی سیازمان هیای خیدماتی،

 -تعیین اولویت در بین نیازهای مختلفر

تولیدی ،صنعتی ،بازرگانی و ررر ،کاربرد داردر هدف از ایین

ضییرورت نیازسیینجی در سییازمانهییا و مؤسسییات

اسییت (فتحییی

آموزشی ،زمانی مطرح گردید که لزوم استفاده مطلیوب از

اسییتاندارد ،رهنمودهییایی بییرای آمییوز

منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداک ر بهیره وری،

واوارگاه)3132 ،ر
منظییور شناسییایی و تجزیییهوتحلیییل نیازهییای آموزشییی،

اطالعات مطمیئن ،ویامع و صیحیح ،موردنییاز اسیت؛ در

طراحی و برنامیه رییزی آمیوز  ،تیدارک بیرای آمیوز ،

تدوین برنامه های آموزشی ،فراینید نیازسینجی آموزشیی،

ارزشیابی آمیوز  ،کنتیرل و بهبیود فراینید و اثربخشیی

بیییش از پیییش مییورد تووییه قییرار گرفتییه اسییت (فتحییی

بیشتر اسیت و هیدف آن ،کمیک بیه سیازمانهاسیت تیا

واوارگاه)3132 ،ر بدین منظور ،اولیین گیام برنامیهرییزی

خود را به ییک سیرمایهگیذاری میؤثرتر و کیاراتر

آموزشی ،شناسایی نیازهای آموزشی و اولویتبنیدی آنهیا

تبدیل کنندر آموز  ،فرایندی چهار مرحلهای استر ییک

میباشد که اگر این مرحله به خوبی و بیه درسیتی انجیام

برنامهریزیشده و سیسیتماتیک مییتوانید

شود ،اورای فرایند توسعه آموزشی ،راحیت تیر و میؤثرتر

سهم بسزایی در کمک به سازمان بیرای توسیعه و بهبیود

خواهد بود (عباسزادگان و ترکزاده)3123 ،ر مهیمتیرین

تواناییهایش برای رسیدن به اهداف کیفی داشیته باشیدر

فعالیت در انجام نیازسنجی آموزشی ،تعییین الگیو اسیتر

در این استاندارد عبارتند از:

انتخاب یا طراحی الگو برای نیازسینجی باعی تسیهیل و

آموز

فرایند آموز

گامهای فرایند مدیریت آموز

گام دوم -طراحی و برنامهریزی آموزشی

الگو برای نیازسینجی ،در حقیقیت ،ییک نقشیه از پییش

گام سوم -اورای برنامه آموز

طرح ریزی شده است و رو ها و رویه ها ،از قبل مشخص

گام چهارم -ارزشیابی نتایج آموز

و معییین میییشییوندر الگوهییای مطییرحشییده در زمینییه
(پایش)ر

نیازسنجی ،گیاه در سیطوح سیازمانی ،شییلی و فیردی و

نیازسنجی ،فرایندی نظاممند برای تعییین اهیداف،

برخی نیز عمیومی هسیتندر برخیی از الگوهیای مهیم در

شناسایی فاصله بین وضیع موویود و هیدفهیا و نهایتیا،

زمینییه نیازسیینجی عبارتنیید از :الگییوی کالییین ،3دیکییوم

گام پنجم -نظارت و ارتقای فرایند آموز

تعیین اولوییتهیا بیرای عمیل اسیت (فتحیی واوارگیاه،
)3132ر مهییمتییرین هییدف نیازسیینجی در سییازمانهییا،

1- Klein
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گام اول -تعیین نیازهای آموزشی

افزایش دقت و اعتبار فرایند نیازسنجی می شودر انتخیاب
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نقش این الگو ،تهییه راهنمیا بیرای سیازمانهیا بیه

مشخص شد و چون در برنامه ریزی اصولی و واقیع بینانیه،
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) ،3(DACUMروملییر ،2روسییت ،1شییکاف و ررر ر پییس از

و نکات م بت آن را تقوییت کنیدر لیذا کنتیرل و ارزییابی

شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشیی ،برنامیهرییزی

عملکرد برنامههای آموزشی و نیز ارائه گیزار هیا بعید از

آموزشی شروع میشودر تهییه و تنظییم بودویه ،تیدوین

آموز

و ارائه آن به ریاست سازمان که در واقع انعکیاس

اهداف آموزشی ،طراحی و سازماندهی محتوای دورههیای

نواقص و کمبودهیا و بیاالخره اقیداماتی در راسیتای رفیع

آموزشی ،فراهم کردن منیابع انسیانی و اویرای آمیوز ،

نواقص اعالم شده است ،از وظایف میدیر آمیوز

در هیر

پیش بینی شرایط و امکانیات اوراییی آمیوز  ،از وملیه

سازمانی میباشد (صباغیان و اکبیری)3143 ،ر ارزشییابی

فعالیتهایی هستند که در این مرحلیه ،انجیام مییشیوند

آموزشی ،شامل مجموعهای از فعالیتهای منظم است که

(خراسانی و دوستی)3133 ،ر اورای یک برنامه ،فرایند به

میییزان اثربخشییی برنامییههییای آموزشییی را کنتییرل و

بوته عمل گذاشتن یک طرح ییا برنامیه آموزشیی معیین

انییدازهگیییری میییکنیید (محمییدپور زرنییدی و طباطبییایی

0

مزدآبییادی)3130 ،ر منظییور از پییایش ،نظییارت و ارتقییای

ضیمن خیدمت ،از

است کیه مسیتلزم بررسیی کامیل فراینید

استر به اعتقاد برخیی از صیاحبنظیران ماننید شیوارتز
( ،)3332نحوه اورای برنامیه آمیوز

فرایند آموز

در هر ییک از چهیار مرحلیه اسیتر در پیایش ،از

آموزشی میتواند با اورای نادرست ،نتایج نامطلوبی را بیه

شیوههای نظارتی بحی گروهیی ،مشیاهده و ومیع آوری

همراه داشته باشد؛ در حیالی کیه ییک برنامیه نیاقص در

اطالعییات و تأیییید فراینیید آمییوز  ،اسییتفاده میییشییود

صورت اورای صیحیح مییتوانید بسییار اثیربخش باشیدر

(خراسانی و دوستی)3133 ،ر

نخستین گام برای تحقق اهداف در برنامه درسی ،انتخاب
محتوای آموزشی مناسب استر اصول انتخیاب محتیوا در
آموز

 -9روش تحقیق

ثانیا براساس نتیایج تحقیقیات حاصیل از تجزییهوتحلییل

از لحییاگ گییردآوری دادههییا ،از نییوع آمیختییه اکتشییافی

شیل و نیازسنجی مییباشیدر ضیمنا بیا شیناختی کیه از

میباشدر در بخیش پیژوهش کیفیی ،بیا اسیتفاده از رو

رفتارهای ورودی فراگیران حاصل میشود ،میتوان محتوا

نمونییهگیییری هدفمنیید ،ابتییدا پیینج نفییر از متخصصییان و

و فعالیت های یادگیری متناسب گروه را برای وصیول بیه

خبرگان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهیران انتخیاب

هدف های تعیین شده ،ارائه کیرد (سیلیمانپیور)3140 ،ر

شدند و ساس بیا اسیتفاده از رو

گلولیه برفیی ،نمونیه

ارزشیابی ،توصیف و سینجش مییزان اثربخشیی برنامیه و

موردنظر به تعداد  31نفر از بین کارشناسان و متخصصان

تحقق هدفهای تعیین شده در آن استر ارزشیابی ،یکی

مالی و اقتصاد شهری شیهرداری تهیران ،بیه حید اشیباع

از قسمتهای عمده و مهم برنامههای آموزشی اسیت کیه

رسیدر برای گردآوری داده های کیفیی ،از ابیزار مصیاحبه

باید به طور میداوم ،در طیول میدت برنامیه آموزشیی ،در

نیمه ساختار یافته ،مشتمل بر  31سؤال استفاده شدر برای

پایان آن و حتی در دنباله آن در محیط کار ،ادامه داشته

تجزیهوتحلیل دادههای کیفی ،از رو

تحلییل تفسییری،

باشد تا نقاط ضعف برنامه را پس از شناخت ،از بین ببیرد

استفاده شد و گزارههای کلیدی ،شناسایی و ثبت شدند و
مفییاهیم مییرتبط بییا آنهییا اسییتنتا شییدند و در نهایییت،

1- Development of A Curriculum
2- Rummler
3- Rossett
4- Schwartz

آسیبهای مووود در زمینه نیازسنجی آموزشیی ،اهیداف
آموزشییی ،محتییوای آموزشییی ،مدرسییان ،سییازماندهی،
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ضمن خدمت ،اوال تابع معیارهای علمیی اسیت و

این پژوهش ،از نظر هدف ،از نوع کیاربردی اسیت و
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تهیییه و تییدوین آن ،مهمتییر اسییت؛ زیییرا بهتییرین برنامییه

آموز
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ارزشیابی و مکیانیزم هیای انگیزشیی دوره هیای آموزشیی

کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شیهرداری تهیران

کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ،احصیا

در سال  3131کیه تعیداد آنهیا برابیر بیا  222نفیر بیود،

شدندر ساس با تووه به هفت حوزه آسیبهای آموزشیی

تشکیل دادندر از بین کارشناسان مالی و اقتصیاد شیهری،

شناسایی شده ،پرسشینامهای شیامل  04گوییه براسیاس

براساس نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول نمونیهگییری

طیف پنجگزینهای لیکرت ،طراحی گردید (ودول )3ر بیه

کوکران ،تعداد  301نفر نمونه مطلوب انتخاب شیدندر بیه

منظور سنجش روایی ابزار ،صیاحبنظیران بیا اسیتفاده از

منظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها بیا توویه بیه مقییاس

روایی محتوا ،روایی ابزار را در حد مطلیوب ارزییابی

پیوسته و فاصلهای دادهها و همچنین پس از اطمینیان از

کردندر همچنین به منظور برآورد پایایی ابزار پیژوهش ،از

نرمال بودن دادهها ،از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنف،

رو
رو

آلفای کرونبیاخ اسیتفاده شید کیه مییزان آن برابیر

از آزمون  tتک گروهی استفاده شده استر

 4/40محاسبه شده استر وامعه آماری پژوهش کمّیی را
جدول  -0تعداد گویههای ابعاد مختلف پرسشنامه
وضعیت موجود آموزش و الزامات توسعه کیفی آموزشهای شهرداری تهران

0

آموزشی

آموزشی

1

2

4

2

2

انگیزشی

4

04

منبع( :یافتههای نگارندگان)

-2یافتههای تحقیق

به دست آمده ،طبقه بندی شدند و برای مقولههای مشابه،

برای پاسخ به سؤال اول پژوهش؛ یعنیی «وضیعیت

عنوان خاصی که بیانگر کل مقولههیای آن طبقیه باشید،

مووییود آمییوز

کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری

انتخاب شدر

شهرداری تهران چگونه است؟» این سؤال به هفت سؤال

 -3-3وضییعیت موویییود نیازسیینجی دورههیییای

وزئییی ،تقسیییم شیید کییه تییکتییک ،مییورد بررسییی قییرار

آموزشییی شییهرداری تهییران از دییید کارشناسییان مییالی و

گرفته اندر در این راسیتا بعید از میرور میتن مصیاحبههیا،

اقتصاد شهری شهرداری تهران ،چگونه است؟

تحقیق میتوانستند به عنوان یک کد اولیه در نظر گرفته

وضعیت مووود نیازسنجی دورههای آموزشیی مخصیوص

شوند ،مشخص شده و به عنیوان مفهیوم اولییه ،انتخیاب

کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران،

شدندر در ادامه ،کدها و مفاهیم مشابه که به ییک حیوزه

مقوالت فرعی و آسیبهای شناسایی شده به شرح ودول 2

یا موضوع خاصی ،اشاره داشتند ،دسیتهبنیدی شیده و در

میباشدر

نتیجه ،مقوالت فرعی ،شناسایی شدندر در ادامه ،مقیوالت

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

قسمتهایی که با توویه بیه سیؤاالت پیژوهش و اهیداف

با تووه بیه نکیات مهیم مطروحیه در مصیاحبههیا،
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نیازسنجی

اهداف

محتوای

مدرسان

سازماندهی

ارزشیابی

مکانیزمهای

کل سؤاالت

 02ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره دوازدهم ،پاییز 3130
جدول  -0آسیبهای نیازسنجی آموزشی
کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقوالت فرعی

علمی نبودن نیازسنجی ،نداشتن برنامه قبلیی بیرای نیازسینجی ،عیدماسیتفاده از رو هیای علمیی در نیازسینجی،
سیستماتیک و علمی نبودن نیازسنجی ،نبود الزام به انجام نیازسنجی میدون ،فقیدان الگیوی خیاص و میدون بیرای
نیازسنجی ،عدمشناخت مدیران آموز از نیازسنجی عملی

سیستماتیک و علمی
نبودن نیازسنجی

دخالت ندادن کارکنان در نیازسنجی ،تکیه صرف بر آزمون تعیین سطح برای نیازسنجی ،دخالت نیدادن میدیران مسیتقیم
در نیازسنجی ،متکی نبودن همه دوره ها به نیازسنجی ،نبود برخیی از دورههیای تخصصیی ،ویامع نبیودن دورههیا،
عدمنظرخواهی از کلیه ردههای شیلی در نیازسنجی ،نبود دورههای آموزشی مخصوص افرادی که ارتقای شیلی مییابندر

وامع نبودن نیازسنجی

تئوریمحور بودن آزمون تعیین سطح ،کاربردمحور نبودن آزمون تعیین سیطح ،کیاربردی نبیودن دورههیا ،انتخیاب
دوره های ساده توسط کارکنان ،عدم انطباق نیازهای شناسایی شده با نیازهای کارکنان ،عدمانطباق مطالعات تطبیقی
کاربردی نبودن نیازهای
با نیازهای سازمان ،گذراندن کالسهای غیرمرتبط با کار ،متناسب نبیودن دورههیا بیا نییاز شییل ،اثیربخش نبیودن
شناسایی شده
آموز در تیییر دانش و نگر افیراد ،نییازمحور نبیودن دورههیا ،متناسیب نبیودن دورههیا بیا نیازهیای افیراد ،در
نظرنگرفتن نیاز فرد در راستای نیاز سازمان
عدمهمکاری رؤسا و مدیران مستقیم در نیازسنجی ،عدمهمکاری کارکنان در تعیین نیازها ،عدمهمکاری مدیران
آموزشی مناطق در اعالم نیازها

عدمهمکاری پرسنل
سازمان در تعیین نیازها

منبع( :یافتههای نگارندگان)

شهرداری تهران از دید کارشناسان مالی و اقتصاد شهری

مووود اهداف دورههای آموزشیی مخصیوص کارشناسیان

شهرداری تهران ،چگونه است؟

مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ،مقیوالت فرعیی و
آسیبهای شناسایی شده ،به شرح ودول  1میباشدر
جدول  -2آسیبهای اهداف دورههای آموزشی
کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقوالت فرعی

باخبر نبودن مدیران از اهداف دورهها ،عدماطالعرسیانی اهیداف دورههیای آموزشیی،
عییدم اهمیییت کییارآموزان بییه اهییداف دوره ،مطلییع نبییودن کارکنییان از اهییداف دوره،
عدماطالعرسانی اهداف دوره قبل از برگزاری ،عدماطالعرسانی اهداف دوره به مدیران،
ناآگاهی مدیران از اهداف دورهها ،ناآگاهی کارکنان از اهداف دورهها

عدماطالعرسانی اهداف دورهها

کلی بودن اهداف دوره ،کاربردی نبودن اهداف دورهها

کلی بودن اهداف دورهها

 -1-3وضعیت مووود محتوای دورههای آموزشیی

کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران،

شهرداری تهران از دید کارشناسان مالی و اقتصاد شهری

مقوالت فرعی و آسیبهای شناسایی شده به شرح ودول 0

شهرداری تهران ،چگونه است؟

میباشدر

وضعیت مووود محتیوای دورههیای آموزشیی مخصیوص

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با تووه بیه نکیات مهیم مطروحیه در مصیاحبههیا،
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 -2-3وضعیت مووود اهیداف دورههیای آموزشیی

با تووه به نکات مهم مطروحه در مصاحبهها ،وضعیت

اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎي  /...ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﮐﺎوه ﺗﯿﻤﻮرﻧﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 04
جدول  -9آسیبهای محتوای دورههای آموزشی
مقوالت فرعی

کدها (مفاهیم شناسایی شده)
نامناسب بودن سرفصلها ،مناسب نبودن محتیوای دوره هیا ،ناراضیی بیودن کارکنیان از محتیوای آمیوز ،
قدیمیبودن سرفصلها ،تکراری بودن سرفصلها ،عدمتطبیق محتوای برخی دورهها بیا نیازهیا ،ییک شیکل
بودن محتوا برای سطوح مختلف ،لزوم تجدیدنظر در خصوص سرفصلها ،تکراری بیودن درسهیا ،تکیراری

محتوای نامناسب
دورهها

بودن دروس پایه ،عدملزوم دروس پایه برای کارکنان قدیمی ،عدملزوم دروس پایه و مقدماتی برای کارکنان
حرفهای ،بهروز نبودن دورهها
عدمتطبیق سیالبسها با زمان دوره ،گستردگی سرفصلها و زمان محدود ،زمان کم برای ارائه مطالب

گستردگی سرفصلها

نبود تیم تدوین محتوا ،عدم ووود منابع یادگیری در سازمان ،مشخص نبیودن منیابع ،عیدم تعییین محتیوا
توسط اساتید ،نداشتن وزوه آموزشی ،نبود یک منبع درسی وامع در سازمان ،مدرسمحیور بیودن منیابع،
نبود کتاب یا کتابچه مدون ،استادمحور بودن محتوا ،نبود منبع یادگیری ،نبود طرح درس مشخص و مدون،

نبود تیم تدوین محتوا

عدماستفاده از دانش و تجربه افراد در محتوا ،نبود وزوههای درسی حل مسأله مناسب
تدریس تئوری در کالسها ،تئوریک بودن دورهها و دانشگاهی بودن سرفصلها ،کیاربردی نبیودن محتیوای

نظری بودن محتوای

دورهها ،نظری بودن آموز ها ،کاربردی نبودن سرفصلها ،غیرحرفهای بودن محتوا ،اثربخش نبودن محتوا

دورهها

منبع( :یافتههای نگارندگان)

شهرداری تهران از دید کارشناسان مالی و اقتصاد شهری

مقوالت فرعی و آسیبهای شناسایی شده به شرح ودول 2

شهرداری تهران ،چگونه است؟

میباشدر

با تووه بیه نکیات مهیم مطروحیه در مصیاحبههیا،
وضعیت مووود مدرسیان دورههیای آموزشیی مخصیوص
جدول  -2آسیبهای مدرسان دورههای آموزشی
مجرب نبودن مدرسها ،بیان ضیعیف برخیی از مدرسیان ،عیدمتسیط برخیی از مدرسیان ،نداشیتن میدرس خیوب،
قبضهشدن دورهها توسط مدرسان بیکفایت ،پایین بودن قدرت بیان مدرسها ،مسلط نبودن مدرسهای دانشیگاهی
به رو های تدریس نوین ،عدمصالحیت علمی مدرسان ،عدم استفاده از مدرسیین مجیرب ،تکیرار مکیررات توسیط
مدرسین ،آشنا نبودن اک ر مدرسان با تکنولوژی ،ضعیف بودن اساتید ،به روز نبودن اساتید

عدمصالحیت مدرسان

پرداخت نامناسب به مدرسان مطلوب ،هزینه نکردن برای اساتید بروسته
تأکید مدرسان بر رو سخنرانی ،استفاده از رو تدریس سخنرانی ،عدمپرسش و پاسخ در کیالسهیا ،اسیتفاده از
رو سخنرانی در دورهها ،آشنا نبودن مدرسان سازمانی با رو های تدریس ،عدمووود تخصیص تیدریس در بیین
مدرسان سازمانی ،قدیمی بودن رو های تدریس ،یک طرفه بودن کالسها
نبود ضابطه هایی قوی برای انتخاب مدرس ،رابطهمند بودن انتخاب اساتید ،مشکل انتخاب مدرس ،عدموذب اعضای
هیأت علمی برای آموز کارکنان
منبع( :یافتههای نگارندگان)

پرداخت نامناسب به مدرسان
رو

تدریس نامناسب

معیوب بودن سیستم انتخاب
مدرسان

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

کدها (مفاهیم شناسایی شده)

مقوالت فرعی
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 -0-3وضعیت مووود مدرسان دورههای آموزشیی

کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران،

 21ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییی فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره دوازدهم ،پاییز 3130

 -2-3وضییعیت مووییود سییازماندهی دورههییای

کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران،

آموزشییی شییهرداری تهییران از دییید کارشناسییان مییالی و

مقوالت فرعی و آسیبهای شناسایی شده به شرح ویدول 1

اقتصاد شهری شهرداری تهران ،چگونه است؟

میباشدر

با تووه بیه نکیات مهیم مطروحیه در مصیاحبههیا،
وضعیت مووود سازماندهی دوره های آموزشی مخصیوص
جدول  -0آسیبهای سازماندهی دورههای آموزشی
مقوالت فرعی

کدها (مفاهیم شناساییشده)
فقدان امکانات ،نداشتن فضای مناسب ،امکانات و تجهییزات ضیعیف ،اوراییی نشیدن همیه
برنامه ها به دلیل فضای نامناسیب آموزشیی ،تجهییزات ناکیافی ،قابیل قبیول نبیودن فضیای

امکانات و تجهیزات ضعیف

برگزاری کالسها ،انحصاری بودن اورای دوره در مراکز خاص
مناسب نبودن زمان برگزاری دورهها ،برگزاری برخی از دورهها در روزهای تعطیل
عدمتفکیک کارآموزان ،تنوع مدرک تحصیلی کارآموزان ،عدمسطحسنجی افراد ،عدمتفکیک
کالسها

زمان نامناسب برگزاری دورهها
عدمتفکیک کارآموزان

نامناسب دوره ها ،اوازه ندادن مدیران به کارکنان برای شرکت در دورهها ،مخالفت مدیران با

عدمحمایت مدیران

شرکت کارآموزان در دورهها
تقویم آموزشی نامناسب ،عدمووود اهداف و محتوا در تقویم آموزشی
عدمامکان اورای برخی دورهها ،عدمرعایت موازین آموز

تقویم آموزشی نامناسب

در برخی از دورهها

عدمهماهنگی میان انواع آموز های ضمن خدمت ،عدمرعایت پیشنیازها در ارائه آموز ها
فقیدان پایگییاه اطالعیات منسییجم ،اداره واحیدهای آمییوز
عدم تربیت کارکنان متخصص در امر آموز

توسیط رؤسییای غیرمتخصییص،

کارکنان ،تحصیالت غیرمرتبط پرسنل اوراییی

در اداره آموز

اورایی نبودن برخی دورهها
عدمهماهنگی میان انواع آموز ها
فقدان تخصص کافی در اداره
آموز
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عدم حمایت سرپرستان از اورای دوره ها ،حمایت نکردن مدیران از اویرای دورههیا ،اویرای

منبع( :یافتههای نگارندگان)

آموزشییی شییهرداری تهییران از دییید کارشناسییان مییالی و

شیییهرداری تهیییران ،مقیییوالت فرعیییی و آسییییبهیییای

اقتصاد شهری شهرداری تهران ،چگونه است؟

شناسایی شده به شرح ودول  2میباشدر

با تووه بیه نکیات مهیم مطروحیه در مصیاحبههیا،
وضیییعیت موویییود ارزشییییابی دورههیییای آموزشیییی

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

 -1-3وضیییعیت موویییود ارزشییییابی دورههیییای

مخصیییوص کارشناسیییان میییالی و اقتصیییاد شیییهری

اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎي  /...ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﮐﺎوه ﺗﯿﻤﻮرﻧﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20
ﺟﺪول  -2آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
کدها (مفاهیم شناسایی شده)
عدم پیگیری اثربخشی آموز  ،عدم تووه به نتایج ارزشیابی ،انجام نیدادن ارزشییابی توسیط
واحد آموز  ،عدمتووه به نتایج ارزشیابی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای آتی
بی میلی کارکنان در پر کردن فرم های ارزیابی ،واقعی نبودن نمرات ارزشیابی کارکنان ،تقلب
در آزمونها پس از دورهها ،دقیق نبیودن میالکهیای ارزییابی ،واقعیی نبیودن ویوابهیای
ارزشیابی ،لحاگ نکردن تفاوت افراد در ارزیابیها
عدمبازخورد مدیران درخصوص آموز ها ،عیدمبیازخورد میدیران مسیتقیم ،عیدمهمکیاری
سرپرستان درخصوص ارزیابی دوره ها ،بازخورد ندادن به مدیران در مورد آموز هیای ارائیه
شده ،بازخورد ندادن به مدیران در مورد کیفیت دورهها ،عدمارتباط بین مسئولین دورههیا و
مدیران
عدماستفاده مدرسان از رو های مختلف ارزشیابی ،عدمآگاهی از رو های نوین ارزشیابی

مقوالت فرعی
پیگیری نکردن اثربخشی آموز
واقعی نبودن نمرات ارزیابی دورهها

عدمهمکاری مدیران درخصوص ارزیابی
دورهها
عدماستفاده از رو های نوین ارزشیابی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -2-3وضعیت مووود مکانیزم های انگیزشی ،برای

کارشناسان مالی و اقتصیاد شیهری شیهرداری تهیران در

شرکت کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

دورههای آموزشی ،مقوالت فرعی و آسیبهای شناسیایی

در دورههای آموزشی چگونه است؟

شده به شرح ودول  4میباشدر

وضعیت موویود مکیانیزمهیای انگیزشیی ،بیرای شیرکت
جدول  -2آسیبهای مکانیزمهای انگیزشی دورههای آموزشی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

نبود مکانیزمهایی برای تشویق و
تنبیه افراد

انگیزه ناکافی کارآموزان

انگیزه ناکافی مدرسها
مشکالت اقتصادی کارکنان
وذاب نبودن آموز
نبود مشوق برای خانوادههای
کارکنان

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

کدها (مفاهیم شناساییشده)
نبود مکانیزمهایی برای تشویق و تنبیه ،عدمتشویق و تنبیه افراد موفق و ناموفق ،عدمتشیویق
و تنبیه افراد در صورت شرکت یا عدمشرکت در دورهها ،نبیود نظیام تشیویق و تنبییه ،نبیود
انگیزه کافی برای باال بردن کیفیت آموز در سازمان ،انگیزاننده نبودن آموز
عدمانگیزه کافی برای شرکت در دورهها ،شرکت در دورهها فقط برای گرفتن گواهی ،عدمثبت
دورههای تکراری به عنوان ساعت آموز  ،عدمانگیزه یادگیری ،عدمشیرکت همکیاران بیاالی
 24سال سابقه در دورهها ،عدم عالقه کارکنان به آموز  ،انگیزه ناکافی برای یادگیری ،ودی
نگرفتن کالسهای آموزشی توسط کارکنان ،عدمتووه بیه آزمیون ارزشییابی دوره در ارتقیای
شیلی ،مفید نبودن دورهها
عدم در نظر گرفتن امتیاز بیرای میدرسهیا در سیازمان ،عیدمتشیویق اسیاتید خیوب ،نبیود
سازوکارهای تشویقی برای مدرسان
کمبود زمان برای شرکت در دورههای آموزشی به علت چند شییلی بیودن کارکنیان ،میدنظر
گرفته نشدن ساعات حضور کارکنان در دورههای آموزشی به عنوان اضافهکاری
عدمبهکارگیری تکنولوژیهای مناسب و بهروز در دورههای آموزشی ،ارائه آموز ها در فضای
خشک و در قالب سخنرانی
ترویح دادن کارکنان به اختصاص این زمیان بیرای خیانواده خیود ،عیدم برگیزاری برخیی از
دورههای خاص برای خانواده کارکنان ،عدمبرگزاری دورههای زبان انگلیسی بیرای فرزنیدان و
خانواده کارکنان

مقوالت فرعی
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با تووه بیه نکیات مهیم مطروحیه در مصیاحبههیا،
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با تووه به مفاهیم احصا شده از بخش مصیاحبههیا

با تووه به میزان  tبهدست آمده ،میتوان نتیجیه گرفیت

در مورد آسیبهای مووود دورههای آموزشی کارشناسان

که تفاوت معنی داری در سیطح  α= 4/43بیین مییانگین

مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ،برای انجام بخیش

نظری (عدد  )1با میانگینهای تجربی در وضعیت مووود

کمّی ،پرسشنامه ای مشتمل بر  04گویه در هفت حیوزه؛

نیازسنجی آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی،

نیازسنجی آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی،

مدرسان ،سازماندهی ،ارزشیابی و مکانیزم هیای انگیزشیی

مدرسان ،سازماندهی ،ارزشیابی و مکانیزم هیای انگیزشیی

دوره های آموزشی ووود داردر بنابراین ،با تووه به اینکیه

دوره های آموزشی ،برای بررسی وضعیت مووود آمیوز ،

میانگینهای تجربی پایینتر از میانگین نظری مییباشید،

تدوین شدر

مییتییوان اذعیان کییرد کییه وضیعیت مووییود نیازسیینجی

بییه منظییور بررسییی وضییعیت مووییود نیازسیینجی

آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی ،مدرسیان،

آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی ،مدرسیان،

سازماندهی ،ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشیی دورههیای

سازماندهی ،ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشیی دورههیای

آموزشییی ،از دییید کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری

آموزشی مخصیوص کارشناسیان میالی و اقتصیاد شیهری

شهرداری تهران به لحاگ آماری پایینتر از حید متوسیط

شهرداری تهران ،از آزمون « tتک گروهی» استفاده شیدر

است (ودول )3ر

و مکانیزمهای انگیزشی دورههای آموزشی از دید کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

آزمونآماری

میانگین

انحراف معیار

Df

T

Sig

نیازسنجی

2/01

4/20

302

-24/442

4/444

اهداف

2/24

4/02

302

-2/232

4/444

محتوا

2/13

4/02

302

-4/204

4/444

مدرسان

2/21

4/11

302

-4/401

4/444

سازماندهی

2/42

4/14

302

-2/242

4/444

ارزشیابی

2/22

4/13

302

-4/244

4/444

مکانیزمهای انگیزشی

2/22

4/24

302

-12/220

4/444

وضع موجود
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جدول  -4وضعیت موجود نیازسنجی آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتوای آموزشی ،مدرسان ،سازماندهی ،ارزشیابی

منبع( :محاسبات نگارندگان)

توسییعه کیفییی آمییوز هییا در هفییت محییور ،نیازسیینجی

به ترتیب میانگین ،از پیایین تیرین مییانگین بیه بیاالترین

آموزشی ،اهداف آموزشی ،محتیوای آموزشیی ،مدرسیان،

میانگین مرتب و الزامات توسعه کیفی به ترتیب اولوییت،

سییازماندهی آمییوز  ،نظییام ارزشیییابی و مکییانیزمهییای

مشخص شدندر

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

برای پاسخ بیه سیؤال دوم پیژوهش کیه « الزامیات

انگیزشییی چیسییت؟» گویییههییای مووییود در هییر محییور

اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎي  /...ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﮐﺎوه ﺗﯿﻤﻮرﻧﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

برای اولویت بندی الزامیات ذکیر شیده درخصیوص

کیفییی نیازسیینجی آموزشییی بییهترتیییب شییامل :تعیییین

نیازسنجی آموزشی ،از آزمون تحلیل واریانس ییکطرفیه

دورههای آموزشی مخصوص کارشناسیان میالی و اقتصیاد

استفاده شدر با تووه به میزان  Fبهدست آمده ،مییتیوان

شهری شهرداری تهران مطابق بیا نیازهیای شییلی آنهیا،

بیان کیرد کیه تفیاوت معنیاداری در سیطح  P<4/43در

هم راستا بودن نیازهای آموزشیی بیا مأمورییت ،رسیالت و

خصییوص الزامییات چهییارگانییه نیازسیینجی آموزشییی

اهداف شهرداری تهران ،اسیتفاده از نظیرات کارکنیان در

کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ،ووود

تعیین نیازهای آموزشی و نیازسینجی بیه صیورت علمیی،

داردر نتایج آزمون حاکی از آن هستند که الزامات توسیعه

سیستماتیک و وامع میباشد (ودول )34ر

جدول  -01اولویتبندی گویههای وضعیت موجود نیازسنجی آموزشی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
الزامات توسعه کیفی نیازسنجی آموزشی

رتبه میانگین

تعیین دورههای آموزشی ،مطابق با نیازهای شیلی کارکنان

(0/02)0

همراستا بودن نیازهای آموزشی با مأموریت ،رسالت و اهداف شهرداری تهران

(0/92)0

استفاده از نظرات کارکنان در تعیین نیازهای آموزشی

(0/20)2

تعیین نیازهای آموزشی بهصورت علمی ،سیستماتیک و وامع

(0/29)9

F

00/121

Sig

1/111

منبع( :یافتههای نگارندگان)

اهییداف دورههییای آموزشییی ،از آزمییون تحلیییل واریییانس

آموزشییی ،بییهترتیییب شییامل اطییالع مییدیران از اهییداف

یک طرفه استفاده شدر با تووه به میزان  Fبهدست آمده،

دورههای آموزشیی و حماییت از برگیزاری دورههیا ،بییان

می توان بیان کرد که تفاوت معناداری در سطح P<4/43

اهداف دوره های آموزشی به صورت دقیق ،واضح ،کاربردی

درخصوص الزامات سیهگانیه اهیداف دورههیای آموزشیی

و ملموس و تدوین اهداف دورههای آموزشی متناسیب بیا

مخصوص کارشناسان مالی و اقتصیاد شیهری شیهرداری

نیازهای آموزشی کارکنان است (ودول )33ر

تهران ،ووود داردر در این راستا نتیایج آزمیون ،حیاکی از
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برای اولویت بندی الزامیات ذکیر شیده درخصیوص

این هستند که الزامات توسیعه کیفیی اهیداف دورههیای

جدول  -00اولویتبندی گویههای وضعیت موجود اهداف دورههای آموزشی مخصوص کارشناسان مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران

اطالع مدیران از اهداف دورههای آموزشی و حمایت از برگزاری دورهها

(0/92)0

بیان اهداف دورههای آموزشی بهصورت دقیق ،واضح ،کاربردی و ملموس

(0/21)0

تدوین اهداف دورههای آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان

(0/20)2

منبع( :یافتههای نگارندگان)

01/092

1/111
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الزامات توسعه کیفی اهداف دورههای آموزشی

رتبه میانگین

F

Sig
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برای مشخص شدن اولویت الزامات توسیعه کیفیی

مخصوص کارشناسان مالی و اقتصیاد شیهری شیهرداری

محتوای دوره های آموزشی مخصوص کارشناسان میالی و

تهران ،بهترتیب اولویت ،کاربردی کیردن محتیوا ،تناسیب

اقتصاد شهری شهرداری تهران ،از آزمون تحلیل واریانس

مدت زمان دوره با محتیوای دوره ،ودیید و بیهروز بیودن

یکطرفه استفاده شدر با تووه به میزان  Fبهدسیت آمیده،

محتوا ،مرتبط بودن محتوای منیابع آموزشیی بیا مطالیب

مشخص شد که تفاوت معنیاداری در سیطح  P<4/43در

ارائه شده در کالس و مرتبط بودن مطالیب ارائیهشیده در

خصوص الزامات پنجگانه محتوای آموزشیی ،وویود داردر

کالس با اهداف دوره آموزشی میباشد (ودول )32ر

بنابراین الزامات توسعه کیفی محتوای دورههای آموزشیی
جدول  -00اولویتبندی گویههای وضعیت موجود محتوای دورههای آموزشی مخصوص کارشناسان مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران

کاربردی کردن مطالبی که در دورههای آموزشی ارائه میشوند

(0/02)0

تنظیم مدت دوره متناسب با محتوای دوره

(0/92)0

ودید و بهروز بودن مطالب ارائهشده در دورههای آموزشی

(0/22)2

مرتبط بودن محتوای منابع آموزشی با مطالب ارائهشده در کالس

(0/41)9

مرتبط بودن مطالب ارائهشده در کالس با اهداف دوره آموزشی

(0/42)2

00/002

1/111

منبع( :محاسبات نگارندگان)

مدرسییان دورههییای آموزشییی مخصییوص کارشناسییان

پاسیییخگویی مدرسیییان بیییه سیییؤاالت و تعامیییل بیییا

مییالی و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران ،از آزمییون

شیییرکتکننیییدگان دوره ،توانیییایی ایجیییاد انگییییزه در

تحلیل وارییانس ییک طرفیه اسیتفاده شیدر بیا توویه بیه

فراگیییران ،قییدرت بیییان مدرسییان ،توانییایی مییدیریت

میییزان  Fبییهدسییت آمییده ،میییتییوان بیییان داشییت کییه

کیییالس ،بیییهکیییارگیری رو هیییای نیییوین تیییدریس،

تفیییاوت معنیییاداری در سیییطح  P<4/43درخصیییوص

تخصص و تسیلط کیافی بیرای ارائیه محتیوای آموزشیی،

الزامییات هشیییتگانییه مدرسیییان دورههییای آموزشیییی

ارائییه م ییالهییا و تمییرینهییای روشیین و متناسییب بییا

شییهرداری تهییران ،ووییود داردر نتییایج آزمییون حییاکی از

موضییوع درس و رفتییار اوتمییاعی مناسییب مدرسییان

آن هسیییتند کیییه الزامیییات توسیییعه کیفیییی مدرسیییان

میباشد (ودول )31ر
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بیییرای اولوییییتبنیییدی الزامیییات توسیییعه کیفیییی

دورههییای آموزشییی بییهترتیییب اولویییت شییامل :توانییایی

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-10

الزامات توسعه کیفی محتوای آموزشی

رتبه میانگین

F

Sig
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ﺟﺪول  -02اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪرﺳﺎن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

الزامات توسعه کیفی مدرسان دوره

رتبه میانگین

توانایی پاسخگویی به سؤاالت و تعامل با شرکتکنندگان دوره

(0/02)0

ایجاد انگیزه در فراگیران و مشارکت آنها در مباح درس

(0/00)0

قدرت بیان مدرسان دورههای آموزشی و تفهیم مناسب مطالب

(0/04)2

توانایی اداره کردن کالس ضمن رعایت قوانین و مقررات آموزشی

(0/21)9

استفاده مدرسان از رو های تدریس متنوع و متناسب برای ارائه مطالب

(0/40)2

برخورداری مدرسان از تخصص و تسلط کافی برای ارائه محتوای آموزشی

(0/40)0

ارائه م الها و تمرینهای روشن و متناسب با موضوع درس توسط مدرسان

(0/42)2

مناسب و محترمانه بودن رفتار اوتماعی مدرسان

(0/42)2

Sig

F

02/000

1/111

منبع( :محاسبات نگارندگان)

سازماندهی دوره های آموزشی مخصوص کارشناسان مالی

بییهترتیییب اولویییت ،در دسییترس بییودن محییل برگییزاری

و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران ،از آزمییون تحلیییل

دوره های آموزشی ،برون سااری اورای آمیوز  ،کیفییت

واریانس یک طرفه اسیتفاده شیدر بیا توویه بیه مییزان F

مناسب فضا ،امکانات و تجهیزات آموزشی ،مناسب بیودن

به دست آمده ،مشخص شد که تفاوت معناداری در سطح

طرز برخیورد و کیفییت ارائیه خیدمات آموزشیی توسیط

 P<4/43در زمینییه الزامییات هفییتگانییه سییازماندهی

عوامل اورایی ،اطالع رسانی مناسب ،اورای منظم دورهها

دورههای آموزشیی ،وویود داردر از ایینرو ،بیرای توسیعه

و مناسب بودن کیفیت پیذیرایی بایید میورد توویه قیرار

کیفیییی سیییازماندهی دورههیییای آموزشیییی مخصیییوص

گیرند (ودول )30ر

جدول -09اولویتبندی گویههای وضعیت موجود سازماندهی دورههای آموزشی مخصوص کارشناسان مالی و اقتصاد
شهری شهرداری تهران
الزامات توسعه کیفی سازماندهی دوره

رتبه میانگین

در دسترس بودن محل برگزاری دورههای آموزشی

(0/14)0

برونسااری اورای آموز

(0/22)0

مناسب بودن طرز برخورد و کیفیت ارائه خدمات آموزشی توسط عوامل اورایی

(0/40)9

اطالعرسانی مناسب دورههای آموزشی برنامهریزیشده (موضوع ،زمان ،مکان و ررر)

(0/49)2

اورای منظم دورهها از نظر شروع و خاتمه کالسهای آموزشی

(0/42)0

مناسب بودن کیفیت پذیرایی از شرکتکنندگان دورههای آموزشی

(2/10)2

02/011

1/111

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

کیفیت مناسب فضا ،امکانات و تجهیزات آموزشی

(0/40)2

منبع( :محاسبات نگارندگان)

F

Sig
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برای مشخص شدن اولویت الزامات توسیعه کیفیی

کارشناسییان مییالی و اقتصییاد شییهری شییهرداری تهییران،

 20ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره دوازدهم ،پاییز 3130

برای اولویت بندی الزامات توسعه کیفیی ارزشییابی

آموزشییی بییهترتیییب اولویییت شییامل :اسییتفاده از نتییایج

دورههای آموزشی مخصوص کارشناسیان میالی و اقتصیاد

ارزشیییابی در برنامییهریییزیهییای آتییی ،متناسییب بییودن

شییهری شییهرداری تهییران ،از آزمییون تحلیییل واریییانس

رو هییای ارزشیییابی بییا محتییوای دورههییای آموزشییی،

یک طرفه استفاده شدر با تووه به میزان  Fبهدست آمده،

متناسب بودن رو های ارزشییابی بیا اهیداف دورههیای

می توان بیان کرد که تفاوت معناداری در سطح P<4/43

آموزشی ،مناسب و رضایت بخش بودن اویرای ارزشییابی

درخصوص الزامات پنج گانه مدرسان دوره هیای آموزشیی

آموزشییی و متناسییب بییودن رو هییای ارزشیییابی بییا

شهرداری تهران ،ووود داردر نتایج آزمیون ،حیاکی از آن

ویژگیهای شیلی کارکنان میباشد (ودول )32ر

هستند کیه الزامیات توسیعه کیفیی ارزشییابی دورههیای
جدول  -02اولویتبندی گویههای وضعیت موجود ارزشیابی دورههای آموزشی مخصوص کارشناسان مالی و اقتصاد
شهری شهرداری تهران
الزامات توسعه کیفی ارزشیابی دوره

رتبه میانگین

استفاده از نتایج ارزشیابیهای انجامشده از دورههای آموزشی ،در تصمیمگیریهای و

(0/12)0

F

Sig

برنامهریزیهای آتی

متناسب بودن رو های ارزشیابی با اهداف دورههای آموزشی

(0/22)2

مناسب و رضایتبخش بودن اورای ارزشیابی آموزشی

(0/49)9

متناسب بودن رو های ارزشیابی با ویژگیهای شیلی کارکنان

(0/42)2

02/242

1/111

منبع( :محاسبات نگارندگان)

مکانیزمهای انگیزشی بیرای شیرکت کارشناسیان میالی و

آموزشی در عملکیرد و بهیره وری کارکنیان ،میؤثر بیودن

اقتصاد شهری شهرداری تهران در دوره های آموزشیی ،از

دورههای آموزشی در رشد شخصی کارکنان ،فراهم کردن

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شدر با تووه بیه

زمینه های الزم برای بیهکیارگیری یافتیههیای حاصیل از

میزان  Fبهدست آمده ،مشخص شد که تفاوت معنیاداری

دورههییای آموزشییی در محیییط کییار ،تییأثیر قابییلتووییه

در سیییطح  P<4/43در زمینیییه الزامیییات هشیییتگانیییه

دورههای آموزشی در یادگیری کارکنیان و فیراهم کیردن

مکانیزم های انگیزشی ،ووود داردر از اینرو ،برای توسیعه

فرصت بهرهگیری از آموختهها در برخورد با مسئولیتهیا

کیفی مکانیزمهای انگیزشی ،بهترتیب اولوییت ،تشیویق و

و معضالت کیاری ودیید بایید میورد توویه قیرار گیرنید

حمایت مدیران و سرپرستان بیرای شیرکت کارکنیان در

(ودول )31ر

دورههای آموزشی ،مؤثر بودن گذراندن دورهها در حقیوق

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

برای مشخص شدن اولویت الزامات توسیعه کیفیی

و مزایییای کارکنییان ،تحییت تییأثیر قییرار دادن دورههییای

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-10

متناسب بودن رو های ارزشیابی با محتوای دورههای آموزشی

(0/24)0
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جدول -00اولویتبندی گویههای وضعیت موجود مکانیزمهای انگیزشی برای کارشناسان مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران در دورههای آموزشی
الزامات توسعه کیفی مکانیزمهای انگیزشی

رتبه میانگین

تشویق و حمایت مدیران و سرپرستان برای شرکت کارکنان در دورههای آموزشی

(0/21)0

مؤثر بودن گذراندن دورههای آموزشی و کسب دانش و مهارت در حقوق و مزایای کارکنان

(0/29)0

تحت تأثیر قرار دادن دورههای آموزشی در عملکرد و بهرهوری کارکنان

(0/02)2

مؤثر بودن گذراندن دورههای آموزشی و کسب دانش و مهارت در ارتقای شیلی کارکنان

(0/02)9

مؤثر بودن دورههای آموزشی در رشد شخصی کارکنان (افزایش اعتماد بهنفس ،مهارت ،خالقیت و ررر)

(0/99)2

فراهم شدن زمینههای الزم برای بهکارگیری یافتههای حاصل از دورههای آموزشی در محیط کار

(0/21)0

تأثیر قابلتووه دورههای آموزشی در یادگیری کارکنان

(0/20)2

فرصت بهرهگیری از آموختهها در برخورد با مسئولیتها و چالشهای کاری ودید

(0/00)2

F

20/000

Sig

1/111

منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -0نتیجهگیری و پیشنهاد
پژوهش حاضر با هدف بیان الزامات توسیعه کیفیی

به صورت علمی ،سیستماتیک و وامع می باشدر به عبارت
دیگر ،مدیریت آموز

شهرداری تهران باید دورههیایی را

شناسایی آسیبهای دورههای آموزشی برگزار شده بیرای

نیازهای شیلی آنها باشدر این یافته با پژوهش رحیمییان

کارشناسان مالی و اقتصیاد شیهری شیهرداری تهیران در

و طباطبییییایی مزدآبییییادی ( )3131همخییییوانی داردر

هفییت حییوزه ،نیازسیینجی آموزشییی ،اهییداف آموزشییی،

آسیب هیای شناسیایی شیده در حیوزه اهیداف آموزشیی

محتییوای آموزشییی ،مدرسییان ،سییازماندهی ،ارزشیییابی و

شامل :عدماطالعرسانی دقیق اهداف دورهها بیه کارکنیان

مکانیزم های انگیزشی دوره های آموزشی می باشدر در این

قبل از شروع دوره و درحیین دوره و کلیی بیودن اهیداف

راستا با تووه به مصاحبههای صورت گرفته ،آسییبهیای

دورهها بوده است که با تووه به نتایج حاصل از پیژوهش،

عمده در زمینه نیازسنجی آموزشی شامل :سیسیتماتیک

الزامات توسعه کیفی بهترتییب اولوییت در حیوزه اهیداف

و علمییینبییودن نیازسیینجی ،وییامع نبییودن نیازسیینجی،

آموزشی ،اطالع دقیق مدیران از اهداف دورههای آموزشی

کاربردی نبودن نیازهای شناسایی شیده و عیدمهمکیاری

و حمایت از برگزاری دورهها ،بیان کردن اهداف دورههای

پرسنل سازمان در تعیین نیازها میباشد و الزامات توسعه

آموزشی به صورت دقییق ،واضیح ،کیاربردی و ملمیوس و

کیفی نیازسنجی آموزشی بیا توویه بیه نتیایج حاصیل از

تییدوین کییردن اهییداف دورههییای آموزشییی متناسییب ب یا

اورای پرسشنامه بهترتیب اولویت شیامل :تعییین کیردن

نیازهای آموزشی و شیلی کارکنان در نظر گرفته شدر بیه

دورههای آموزشی مطیابق بیا نیازهیای شییلی کارکنیان،

عبارت دیگر ،زمانی که مدیران مستقیم کارشناسان میالی

هم راستا بودن نیازهای آموزشیی بیا مأمورییت ،رسیالت و

و اقتصاد شهری شیهرداری تهیران ،بیرای آمیوز

اهداف شهرداری تهران ،اسیتفاده از نظیرات کارکنیان در

قائل شوند ،از اهداف دوره آموزشی اطالع داشته باشیند و

تعیییین نیازهییای آموزشییی و تعیییین نیازهییای آموزشییی

تأثیر بیشتری

از برگزاری دوره ها پشتیبانی کنند ،آموز

ارز

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-10

تهران ،انجام شدر یافتههای حاصل از پیژوهش ،حیاکی از

مطابق با نییاز شییلی آنهیا و در راسیتای بیرآوردهکیردن

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.2.4

آموز های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شیهرداری

برای کارشناسان مالی و اقتصاد شهری طراحی کنید کیه
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مدرسان ،گستردگی سرفصل ها و زمان محدود برای ارائه،

آموزشی میتوان به امکانیات و تجهییزات ضیعیف ،زمیان

نبود تییم تیدوین محتیوا متشیکل از مدرسیان و اعضیای

نامناسب برگزاری دورهها ،عدمتفکیک کارآموزان مبتیدی

شهرداری تهران و نظری بودن محتیوای

از پیشرفته یا برحسب ونسیت ،عیدمحماییت میدیران از

دوره ها به وای کاربردی بودن آنها استر در ایین راسیتا،

شرکت فراگیران در دوره ،فقدان تقویم آموزشی ،اوراییی

الزامات توسعه کیفی بهترتیب در زمینه محتوای آموزشی

نبییودن برخییی از دورههییا ،عییدمهمییاهنگی میییان انییواع

عبارتنیید از :کییاربردی کییردن مطییالبی کییه در دورههییای

آموز ها و فقدان تخصص الزم در امر آموز

اشاره کرد

آموزشی ارائه می شوند ،تنظییم میدت دوره ،متناسیب بیا

که در این زمینه برای توسعه کیفی سازماندهی دورههای

محتییوای دوره ،تمرکییز دقیییق بییر بییهروز کییردن مطالییب

آموزشی مخصیوص کارشناسیان میالی و اقتصیاد شیهری

ارائه شده در دوره های آموزشیی ،میرتبط بیودن محتیوای

شهرداری تهران به ترتیب اولویت راهکارهیایی ماننید :در

منابع آموزشی با مطالیب ارائیه شیده در کیالس و توویه

دسییترس بییودن محییل برگییزاری دورههییای آموزشییی،

دقیق بر مرتبط بودن مطالب ارائه شده در کالس با اهداف

برون سااری اورای آموز

توسط متخصصیین ایین امیر،

دوره آموزشیر از اینرو مهمترین اقدام برای توسعه کیفی

کیفیییت مناسییب فضییا ،امکانییات و تجهیییزات آموزشییی،

محتوای آموزشی ،کاربردی کردن محتوا است که این امر

مناسییب بییودن طییرز برخییورد و کیفیییت ارائییه خییدمات

شیهرداری تهیران و تعامیل

آموزشی توسیط عوامیل اوراییی ،اطیالع رسیانی مناسیب

مدرسین دوره صورت خواهد گرفیتر آسییبهیای میورد

درباره دوره های آموزشی برنامه ریزی شده (موضوع ،زمان،

بررسیییی در زمینیییه مدرسیییان دورههیییای آموزشیییی،

مکان و ررر) ،اورای منظم دورهها از نظیر شیروع و خاتمیه

عیدمصیالحیت علمییی مدرسیان ،پرداخییت نامناسیب بییه

کالسهای آموزشی و مناسب بیودن کیفییت پیذیرایی از

تیدریس نامناسیب و معییوب

شرکت کنندگان در دوره هیای آموزشیی ،در نظیر گرفتیه

بودن سیستم انتخاب مدرسان میباشیدر از ایینرو ،بیرای

شییده اسییتر در زمینییه ارزشیییابی دورههییای آموزشییی،

توسییعه کیفییی مدرسییان دورههییای آموزشییی ،بییهترتیییب

پیگیری نکردن اثربخشی آموز  ،واقعیی نبیودن نمیرات

اولویت راهکارهایی ارائه شده است که عبارتند از :توانایی

ارزیابی دورهها ،عدمهمکاری مدیران درخصیوص ارزییابی

پاسخگویی به سؤاالت و تعامل با شیرکتکننیدگان دوره،

دورههییا ،عییدمتناسییب رو هییای ارزشیییابی بییا اهییداف و

ایجاد انگیزه در فراگییران و مشیارکت آنهیا در مباحی

محتییوای آموزشییی و عییدماسییتفاده از رو هییای نییوین

درس ،قدرت بیان مدرسان دورههیای آموزشیی و تفهییم

ارزشیابی به عنوان آسیب ،شناسیایی شیدند و بیهترتییب

مناسب مطالب توسط آنهیا ،توانیایی اداره کیردن کیالس

اولویت ،اسیتفاده از نتیایج ارزشییابیهیای انجیامشیده از

ضمن رعایت قوانین و مقررات آموزشی ،استفاده مدرسان

دورههای آموزشی در تصمیمگیریهای و برنامهریزیهای

از رو های تدریس متنوع و متناسب برای ارائه مطالیب،

آتییی ،متناسییب بییودن رو هییای ارزشیییابی بییا محتییوای

برخورداری مدرسان از تخصص و تسلط کافی برای ارائیه

دورههای آموزشی ،متناسب بودن رو های ارزشییابی بیا

محتوای آموزشی ،ارائه م یالهیا و تمیرینهیای روشین و

اهداف دوره های آموزشی ،مناسب و رضایت بخیش بیودن

متناسب بیا موضیوع درس توسیط مدرسیان و مناسیب و

اورای ارزشییابی آموزشیی و متناسیب بیودن رو هیای

راهبری آموز

با مشارکت مدیریت آمیوز

مدرسان ،اسیتفاده از رو
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محتوای آموزشی ،تدوین نامناسب محتوای دورهها توسط

مشکالت شناسایی شده در زمینه سیازماندهی دورههیای
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خواهید داشییتر عارضییههییای شناسییایی شییده در زمینییه

محترمانییه بییودن رفتییار اوتمییاعی مدرسییانر در مییورد
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ارزشیابی با ویژگیهای شیلی کارکنان ،به عنوان الزامیات

رحیمیییان ،حمییید؛ طباطبییایی مزدآبییادی ،محسیینر ()3131ر

توسییعه کیفییی ارزشیییابی دورههییای آموزشییی ،پیشیینهاد

تحلیییل شییکاف و نیازسیینجی مهییارتهییای عمییومی و

شدندر عارضه های شناسایی شده درخصوص مکانیزم های

تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شیهری شیهرداری

انگیزشی مربوط به شیرکت کارشناسیان میالی و اقتصیاد
شهری شهرداری تهران در دورههای آموزشی ،میتوان به
نبود مکانیزمهیایی بیرای تشیویق و تنبییه افیراد ،انگییزه
ناکافی مدرسیان ،مشیکالت اقتصیادی کارکنیان ،ویذاب
نبودن آموز

و نبود مشوق برای خانوادههیای کارکنیان

اشییاره کییرد کییه در اییین راسییتا ،الزامییات توسییعه کیفییی

تهرانر فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری)4(2 ،ر
سبحاناللهی ،محمدعلی؛ کرانی ،رضار ()3123ر آموز
خدمت و اثرات آن در نگر

کارکنانر فصلنامه مدیریت

و توسعه)1(2 ،ر

سلیمان پور ،ووادر ()3140ر برنامیه رییزی درسیی در آمیوز
ضمن خدمت سازمانهار تهران :انتشارات احسنر

صییباغیان ،زهییرا؛ اکبییری ،سییهیالر ()3143ر آمییوز

مکانیزم های انگیزشی به ترتیب اولویت شیامل :تشیویق و

سییازمانی (بییا رویکییرد آمییوز

حمایت مدیران و سرپرستان بیرای شیرکت کارکنیان در

انتشارات سمتر

دورههای آموزشی ،مؤثر بودن گذراندن دورههای آموزشی

ضیمن

وییامع

بزرگسییاالن)ر تهییران:

عبییاسپییور ،عبییاس؛ رحیمیییان ،حمییید؛ رشییتیانی ،سییهرابر

و کسب دانیش و مهیارت در حقیوق و مزاییای کارکنیان،

()3133ر تحلیل فاصله مووود با مطلوب فرایند آموز

تحت تأثیر قیرار دادن دورههیای آموزشیی در عملکیرد و

در چنید شیرکت بیمیه و ارائیه الگیوی مناسیبر مجلیه

و کسب دانش و مهارت در ارتقای شیلی کارکنیان ،میؤثر
بییودن دورههییای آموزشییی در رشیید شخصییی کارکنییان
(افزایش اعتماد بهنفیس ،مهیارت ،خالقییت و ررر) ،فیراهم
شدن زمینههای الزم برای بهکارگیری یافتههیای حاصیل
از دورههای آموزشیی در محییط کیار ،تیأثیر قابیلتوویه

عبییاسزادگییان ،سییید محمیید؛ تییرکزاده ،وعفییرر ()3123ر
نیازسنجی آموزشی در سازمانها .تهران :شرکت سهامی
انتشارر
عباسیییان ،غالمرضییا؛ شیییرمحمدی ،وییواد؛ نیکییویی ،مجییید،
()3134ر ارزیابی برنامیه آمیوز هیای علمیی در بافیت
سازمانهای نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسیب بیا

دورههییای آموزشییی در یییادگیری کارکنییان و فرصییت

تأکید بر اریابی آموز

بهرهگیری از آموختیههیا در برخیورد بیا مسیئولیتهیا و

امام علی(ع) ،مدیریت نظامی03-33،)01(33 ،ر

چالشهای کاری ودید ،مدنظر قرار گرفته استر

زبان انگلیسی ،دانشگاه افسیری

فتحی واوارگاه ،کور ر ()3142ر نظام وامع آموز
 -سیاسی وزارت دفاع و نیروهای مسلح ،گیزار

الگویی برای آموز های تخصصی ومعیت هالل احمر،
فصلنامه امداد و نجات3-31،)0(0 ،ر

خراسانی ،اباصلت؛ دوستی ،هومنر ()3133ر ارزیابی اثربخشیی
و

فتحی واوارگاه ،کورو ر ()3132ر نیازسنجی آموزشی :الگوها
و فنونر تهران :نشر آییژر
محمدپور زرندی ،حسین؛ طباطبایی مزدآبادی ،سید محسینر

()3130ر مدیریت آموز

سیازمانیر تهیران :انتشیارات
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