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 چکیده           
هاي مانوگااري و در محیط پرتالطم و پر از تغییر کنونني  کیوي از خواخ 

سوازي موگاوع ل ریورد فوردي و ها  کوادایري متوت ر و بنینهبقاي سازمان
ي سورممگي هسازماني است. بررسي اج الي مطالعات صنرت ارفته در حونز

نظاع ممنزش و کادایري انکاي لوگع تنجوه الهنهواي اراشوه خوگه بوه لرول 
هاي ل ریردي و اتیاي بویش از حوگ اکول الهنهوا بوه اي بروز نقصانرکشه

مگاخالت ممنزخي و غفرت از مگاخالت غیرممنزخي است. هگف اصوري اکول 
ي الهونکي مطرونب بوراي سورممگي نظواع کوادایري و بن وند پژوهش اراشه

هاي اکل خناسي جامع فعالیتل ریرد است تا با استفاده از من بتنان به مسیب
بوا انتاواب رکزي ن ند. بوگکل منظونر حنزه پرداخت و براي بن ند من برنامه

ي سیتت ي به لننان قالوب اصوري الهوني ننواکي پوژوهش چارچنب نظرکه
بووا ممووگي( و مکنووگي و پيمکنووگي  فرمکنووگي  پ اي  پیش)لناموول زمینووه

ي ناتوت از طرکوآ انموواع ایوري از روش تحقیوآ ممیاتوه  در وهرووهبنره
ي ممنزش و نفر از خ راان حنزه 91هاي ل یآ نی ه ساختار کافته با مصاح ه

دار و ترایصوي  کادایري و استفاده از تینیک تحریل محتناي ترکی ي جنوت
یوک دلفوي تیني الهن خناساکي اردکگ و سپ  با اسوتفاده از معیار اولیه 27

معیوار ننواکي مشوا   24ي من فازي معیارها پاالکش اردکگ که در نتیمه
ترای  هفوت معیوار نهورش راه وردي بوه سورماکه اردکگ. در پاکان نیز با 

رکزي و مگکرکت متیر خغري  مگکرکت ي خغل و خاغل  برنامهانتاني  منازنه
اي و دانوواکي  اسووتعگادازکني و اسووتعگادپروري  بنتووازي لناصوور چتوو نگ

هاي ماهني )فرمکنگهاي دهي کاننن ارزکابي و تنسعه به دلیل مشابنتسامان
هاي بتوتمتعامل با نظاع کوادایري و بن وند ل ریورد( در قالوب معیوار پاي

 پیننگ  الهني نناکي تگوکل اردکگ.هم

اي  کادایري و الهني سرممگي  سازوکارهاي تنسعه های کلیدی:واژه
 بن ند ل ریرد

 
 

Abstract 
In the current turbulent and changing environment, one 

of the indicators of sustainability and survival of 

organizations is continuous learning and constantly 

improvement of individual and organizational 

performance. An overview of studies in the field of 

training and learning excellence indicates a lack of 

attention to the root causes of performance deficiencies 

and overreliance on training interventions and 

negligence of non-training interventions. The main aim 

of this study is to present a desirable model for 

excellence of learning and performance improvement, 

used for comprehensive pathology of activities in the 

field and planning for improvement. By selecting 

systems theory framework as the main form of final 

model (context, input, process, output and outcome 

factors) and using a mixed method, 27 primary criteria 

were identified through semi-structured interviews with 

16 experts in the field of training and learning and via 

combined directive and summative content analysis, 

then the criteria was refined by fuzzy Delphi technique 

and 24 final criteria was determined. Finally, seven 

criteria (strategic view to human capital, balancing job 

and employee, career planning & management, 

knowledge management, talent selection & 

multiplication, improving engagement elements, 

organizing assessment and development center), were 

summarized in one criterion (associate foundations), 

because of the inherent similarities (processes 
interacting with learning and performance 

improvement system), and the final model was 

developed.  
Keywords: Excellence model, Developmental 

Mechanisms, Learning and Performance Improvement 
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 دمهمق
را بر لنگه دارنگ که بتناننگ در کک اقتصاد جناني  الع رکادایرنگااني ماداعي پرورش دهنگاان وظیفهامروزه ممنزش

محنر بقاء کافته و پیشرفت کننگ. به ل ارت دکهر  فراایراني که از تنان نگي به کوارایري ارورباش و خوال  دانش
اي که مرت اً در حال تغییر است  برخونردار باخونگ جنان پیچیگه هاي جگکگ و درها در منقعیتها و صالحیتمنارت

هاي ممنزخي پگاانژکک )وابتته به ممونزش و پورورش( و حتوي (. روش2090؛ کنکت و فل  2001)بانک جناني  
سازي فراایران براي پیشرفت در محل کار از کفاکت کامل برخنردار نیتتنگ و روکیوردي منگاانژکک دکهر در مماده

منرد نیاز است که ه انا روکیردي است که فراایور در من   تري برخنردار باخگاز خندفرماني و خندساماني بیشکه 
انگکشگ. روکیردي که در من تعریم دهنگه بوه فراایوران ي کادایري ميایرد و نحنهدقیقاً در منرد من چه که کاد مي

هاي ننکل نیز نیازي نت ت بوه موري(. فل2090؛ کامنتز  2004  2009ممنزد که چهننه به خند بیامنزنگ )پیترز  مي
ي برخي انگ و اکل در حالي است که منگراانژي دکهر منرد لالقهدر نظر ارفتل روکیردهاي پگاانژکک اکماد کرده

هاي جگکوگ اکل روش در پرتن رخگ سرکع اخیر در روشاز مطرنبیت رسگ که دهنگاان نیتت و به نظر مياز ممنزش
تغییرات سرکع تیننلنژي و تحونالت  (.2099است )وکرر   کاسته خگههاي دکمیتال   منابع کادایري و رسانهتگرک 

هاي سازماني بیش از پیش مروزع و متعنوگ سواخته اسوت )اسو یت  ي ممنزشها را به اراشهخگکگ محیطي  سازمان
را دچوار عوعش خوند و از کیفیوت الزع ي اجدر مرحرهو  اي درست باخگ(. ممنزش حتي اار م تني بر برنامه2007

برخنردار ن اخگ  به نتاکج مطرنبي منمر ناناهگ خگ و اهگاف ممنزخي تحقوآ ناناهوگ کافوت )فیتزجرالوگ و نناکول  
هاي منابع انتاني متترزع وجوند کیفیوت در (. بنابراکل  نقش مث ت ممنزش در بن ند دانش  نهرش و منارت2002

هاي ممنزخوي از لناصور منوم اکل رو  پنکاکي و تحرك براي التالي کیفیت فعالیت ها است. ازاکل ننع از ممنزش
( و عرورت تض یل کیفیت در ممنزش بیش از پیش مخیار 9189وظاکش مگکرکت ممنزخي محتنب خگه )بنرنهي  

رچنب اردکگه است. فرمکنگ مگکرکت و تض یل کیفیت ممنزش منابع انتاني در صنرتي اررباش خناهگ بند که در چا
ي اکل چارچنب تناننگ در اراشههاي منجند در دانش مگکرکت کیفیت ميلر ي انماع خند. مفاهیم  الهنها و تینیک

لر ي بتیار مفیگ واقع خننگ. از منما که الهنهاي منجند در دانش مگکرکت کیفیت به طنر متتقیم و بگون تعگکل و 
ها بوا الزع برخنردار نیتتنگ؛ عروري است جنت انط ا  من هاي ممنزخي از اررباشيهاي سیتتمانط ا  با وکژاي

ي پژوهش حواکي از بررسي ادبیات و پیشینه هاي لر ي و تحقیقاتي صنرت پذکرد.سیتتم ممنزش کارکنان فعالیت
اي دارد که ي سرممگي ممنزش منابع انتاني  نقاط ععش ل گهمطالعات صنرت ارفته در حنزه بیشترمن است که 

اي به ممونزش بور تنان اکل به منارد زکر اخاره کرد: لگع اتیاء به مطالعات تمربي معت ر  نهاه کریشهمي از بیل من
د   مغفنل مانگن تغییر پاراداکم از ممنزش به کادایري مطابآ اسوتانگار90099اکزو اساس خطنط راهن اي استانگارد 

خالت غیرممنزخوي ل ریردمحونر مطوابآ   تنجه صرف به مگاخالت ممنزخي و لوگع تنجوه بوه موگا21110اکزو 
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اي و مت رکز به فرمکنگ ممنزش و لگع تنجوه بوه تعوامالت سیتوت ي و   نهاه جزکره2HPIو  9HPTروکیردهاي 
مکنگهاي نظاع ممنزش و کادایري منابع انتاني  لگع تنجه بوه لوزوع مکنگها و پ کریت سازمان  لگع تنجه به پیش

ي ممنزش و کادایري منابع انتاني با ساکر فرمکنگهاي سازمان  لگع اقگامات حنزه ها وه راستاکي و انتماع فعالیت
تنجه به لزوع بتترسازي براي تگاوع تغییورات حاصول از اجوراي موگاخالت و عورورت بن وند موگاوع اقوگامات و 

و لگع تنجه هاي منابع انتاني هاي نظاع کادایري و ممنزش  تنجه صرف به ارتقاي دانش  نهرش و منارتفعالیت
ها و راه ردهاي کالن سازمان  نامشا  بندن چهوننهي تعیویل به لزوع ه تنسازي ل ریرد کارکنان با سیاست
. با 1تقریگي از جاکزه سرممگي بنیاد مگکرکت کیفیت اروپا يوارهطرحاوزان معیارها و زکرمعیارهاي الهني سرممگي و 

هاي صنرت ارفته و فوراهم به منظنر رفع نقاط ععش پژوهشدر نظر ارفتل منارد فن   پژوهش حاعر قصگ دارد 
ي الهنها و روکیردهاي ي بن ند ل ریرد  به مطالعهي کادایري و ممنزش با حنزهاي براي ترفیآ حنزهموردن زمینه

ماترش سرممگي کادایري و بالنگاي منابع انتاني بپردازد و کک الهني خندارزکابي متناسب با خراکط بنمي حواکم 
کابي وعوع منجوند نظواع کوادایري و هاي مذکنر بتناننگ عو ل لارعوههاي کشنر اراشه دهگ تا سازمانر سازمانب

 خان را فراهم مورنگ. کابي به وععیت مطرنببالنگاي خند  بتترهاي الزع براي دست

است از خند ي اخیر تعارکش متعگدي براي تیننلنژي ل ریرد انتاني اراشه خگه است. م یل در طنل چنگ دهه
  بپرسیگ که چرا اکل حنزه به جاي اکل ه ه تعارکش انناانن داراي کک تعرکش واحگ که منرد تنافآ ه ه باخگ

تنان چنگ دلیل را برخ رد. ناتت اکل که تیننلنژي ل ریرد انتاني محگود به نیتت. در پاسخ به اکل سؤال مي
ل ریرد انتاني در طنل زمان و به اقتضاي تغییر در  زمان است  اکل وکژاي بالث خگه است تا تعرکش تیننلنژي

موري دستانش تغییر و تحنل خند. بر ه یل اساس  تعارکش فعري تیننلنژي ها  جامعه و فلخراکط سازمان
دلیل دوع (. 2001ل ریرد انتاني نیز به احت ال زکاد براي محیط و خراکط مکنگه مناسب ناناهگ بند )پرخینگ  

رکشه در  اردد. تیننلنژي ل ریرد انتانياي من بازميرختهلنژي ل ریرد انتاني به ماهیت میانتیننتعگد تعارکش 
خناسي کادایري  تیننلنژي ها  رواني سیتتمهاي ماترفي ه چنن رفتاراراکي  لرنع خناختي  نظرکهحنزه

(. اارچه 9111و ه یاران   ؛ رزن رگ9111؛ استالنوکچ و کیپ   2001ي سازماني دارد )فرانگ  تنسعه و اطاللات
اما از سني دکهر ه یل خصیصه   کنگاي پنکا ت گکل ميتیننلنژي ل ریرد انتاني را به حنزهاي  رختهماهیت میان
  خفافیت و وعنح کافي را نگاخته باخنگ )مکرل ک  خند تا تعرکش و اهگاف تیننلنژي ل ریرد انتانيبالث مي

در میان ان نه تعارکش صنرت ارفته  تیننلنژي ل ریرد انتانيتعرکفي جامع از  ي(. بنا به دالکل فن  اراشه2002

                                                           

9. Human Performance Technology 
2. Human Performance Improvement 
1. The European Foundation for Quality Management (EFQM) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjizpXByILSAhVpJsAKHeXSA1QQFghEMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.td.org%2FEducation%2FPrograms%2FHuman-Performance-Improvement-Programs&usg=AFQjCNG22FLUH6sVMyxtOSizKHCABan3dQ&bvm=bv.146496531,d.d2s
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از  تیننلنژي ل ریرد انتانيترکل تعارکش صنرت ارفته براي اي از منمخالصه 9امري دخنار است. در جگول 
 :خندسني انگکش نگان ماترش اراشه مي

 

 تعاریف تکنولوژی عملکرد انسانی -1جدول 
 

 ارائه شدهتعریف  نویسنده و سال

 (9178ایر رت )
تونان من را بوه لنونان ي انتواني اسوت کوه ميهگف ]تیننلنژي[ ل ریرد ]انتاني[ ... افزاکش سرماکه

هاي ت وگکل ي مونظم و مر نسوي از روکوهمحصنل زمان و فرصت تعرکش کرد ... تیننلنژي مم نلوه
 لنامل بالقنه به سرماکه است.

 ها مرت ط با ل ریرد افرادها و فرمکنگهاي الزع براي حل متاشل کا اکماد فرصتروش اي ازمم نله (9110رزن رگ )

 (9112هارل  )
کابي مگاخالت مرت ط و مقرون به صورفه بور سازي و ارزشفرمکنگ تحریل  طراحي  تنسعه  مزمنن  پیاده

 روي ل ریرد ارزخ نگ انتاني

1ASTD (9114) 
ازي و مگکرکت ل ریرد در محیط کار از طرکآ کاربتت موگاخالت سمنگ براي تحریل  بهروکیردي نظاع

 مناسب و انناانن

 سازي ل ریرد انتاني در چارچنب سازمانهاي سازماني و بهتشای  بی اري (9119کارر )

 (9111ول )راث
رکزي براي بن ندهواي متوي در در هاي منم ل ریرد انتان  طرحمنگ کشش و تحریل خیاففرمکنگ نظاع

هاي ي اخالقي براي پنخش و رفع خیافي مگاخالت مقرون به صرفهیرد انتان  طراحي و تنسعهل ر
 کابي نتاکج مالي و غیرمالي منسازي مگاخالت  و ارزشل ریرد  پیاده

 (9111استالنوکچ و کیپ  )

د هاي ل ریورکابي به نتاکج مطرنب از ممرکان انتواني. تیننلنژکتوتکک روکیرد مننگسي براي دست
کننوگ  بوه هاي ل ریردي اتاوا  ميانتاني کتاني هتتنگ که کک دکگااه سیتت ي در خصنص خیاف

ترکل حالوت کننگ و به منظنر رفع خیاف در مطرنبمنگ هم خیاف و هم سیتتم را تحریل ميطنر نظاع
 هوايهواي تحریروي  دانوش لر وي و اولنکتم یل  مگاخالت مقرون به صرفه و کاراي م تني بور داده

 کننگ. متتنگ را طراحي مي

به نقل از  2ISIPساکت وب
 (2002مکرل ک )

ها و فرمکنگها و کک راه رد بوراي حول متواشل بوه منظونر ي روشتیننلنژي ل ریرد انتاني مم نله
تنان در سطح افراد  هاي مربنط به ل ریرد افراد است. تیننلنژي ل ریرد انتاني را ميخناساکي فرصت

منگ از هاي بزرگ به کار برد. تیننلنژي ل ریرد انتاني در واقع ترکی ي نظاعو سازمانهاي کنچک اروه
 ي مناسب است. سه فرمکنگ اصري تحریل ل ریرد  تحریل لرت اصري و انتااب مگاخره

ون تاکم  منسري و دسینهر 
(2004) 

کابي بوه اهوگاف. دسوت منگ مرت ط ساختل اهگاف و راه ردهاي تماري با نیروي کار متئنلفرمکنگ نظاع
خناسي مع ونل بوراي درك  القواء و انگرکاران تیننلنژي ل ریرد با استفاده از روشلالوه بر اکل  دست

 خننگ.پردازنگ که منجب ارتقاي ل ریرد در محیط کار ميبن ند  به مطالعه و طراحي فرمکنگهاکي مي

 (2001پرخینگ )
وري ي بنرهسازي اقگامات اخالقي بن ند دهنگهسي و پیادهتیننلنژي ل ریرد انتاني ل ارت است از برر

 منگي مگاخالت مؤرر نتیمه محنر  جامع و نظاعها از طرکآ طراحي و تنسعهدر سازمان

 

                                                           

9. American society for training and development 
2. International Society for Performance Improvement 
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تنان اتیاي هر دو روکیرد بر مگل وجه اختراك روکیرد متگاول ممنزش و تیننلنژي ل ریرد انتاني را مي
9ADDIE ي تحریل فرض اساسي اکل مگل در مرحرهدر روکیرد متگاول ممنزش پیش دانتت. با اکل تفاوت که

حل پیشننادي ه ناره مگاخالت ممنزخي است. حال من که من  نق  در دانش/منارت/نهرش کارکنان بنده و راه
تیننلنژي ل ریرد انتاني  پ  از تحریل ل ریرد باکگ به خناساکي به لننان م ناي  ADDIEدر استفاده از 

به لننان  ADDIEلرل خیاف ل ریرد پرداخت. در نتیمه در استفاده از تیننلنژي ل ریرد انتاني مگل لرت/
ي تحریل لرت تنانیم بر اساس نتاکج حاصل از مرحرهي ممنزخي نیرده و ميخ یرماکه من ما را محگود به مگاخره

 1و )به پینست(  2ردازکم. جگاول ي مناسب ممنزخي و غیرممنزخي جنت رفع خیاف ل ریرد بپبه انتااب مگاخره
 :دهگهاي تیننلنژي ل ریرد انتاني و روکیرد متگاول ممنزش را از دکگااه دو انگکش نگ ماترش اراشه ميتفاوت

 

 (4002تفاوت تکنولوژی عملکرد انسانی و رویکرد متداول آموزش )فورد،  -3جدول 
 

 آموزش عملکردمحور آموزش یادگیری محور مراحل آموزش

 هاي ل ریردخیاف نیازهاي ممنزخي ریلتح
 م تني بر ل ریرد م تني بر محتنا طراحي
 هاي خغريهاي خاص فعالیتتییه بر منارت استفاده از ان نه اطاللات تگوکل
 سازي محیط کار و پشتی اني ل ریردخ یه در کالس و فعالیت محنر اجرا
 4و  1سطح  2و  9سطح  کابيارزش

 

تا با تمارب مطرنب جناني  انم ل لر ي ممنزش و تنسعه منابع انتاني  مگل تعالي ممنزش و راسهم در اکران
اي است که طراحي و بازنهاري کرده است. مگل مري تعالي ممنزش و تنسعه  م ناي جاکزه 9119تنسعه را در سال 
و تنسعه کارکنان الطا ي ممنزش هاي اکراني در حنزهموردهاي سازمانها  اقگامات و دستبه برترکل تالش

خند. مگل تعالي ممنزش و تنسعه از سه باش تنان نگسازها  فرمکنگها و نتاکج تشییل خگه است. تنان نگسازها مي
موردهاي کابي به نتاکج و دستي دستکننگ و زمینهبه لننان لنامل محرك فرمکنگهاي ممنزش و تنسعه ل ل مي

زکرمعیار است که هر کک از  27معیار   1ل سه باش در مم نع سازنگ. هر کک از اکممنزخي را محقآ مي
زکرمعیارها با هگف ت ییل دقیآ و ل ریاتي محتناي تگوکل خگه  داراي نیات راهن اي متعگد مرت طي است 

االمیان مطالعاتي که به نحني با منعنع خند حتي(. در باش بعگي سعي مي9119)خراساني و ه یاران  
  .منرد اخاره قرار ایردپژوهش مرت ط است  

ي منابع انتاني اکران ( طي پژوهشي به الت ارکابي مگل تعالي ممنزش و تنسعه9119خراساني و ه یاران )   
در لامل  پرداختنگ. الهني مفننمي اکل پژوهش خامل سه باش اصري تنان نگسازها  فرمکنگها و نتاکج بند.

                                                           

9. Analysis, Design, Development, Implement and Evaluation 
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نسعه  فرهنگ کادایري و تنسعه و استراتژي ممنزش و تنسعه قرار تنان نگسازها سه متغیر اصري ره ري ممنزش و ت
رکزي ممنزش  مگکرکت اجراکي داخت. لامل فرمکنگها از چنار متغیر اصري نیازسنمي ممنزخي  طراحي و برنامه

 کابي و پاکش فرمکنگ ممنزش تشییل خگه بند. لامل نتاکج نیز داراي دو متغیر اصري نتاکج ل ریرديممنزش و ارزش
هاي الت ار مگل و نتاکج کریگي سازماني بند. نتاکج به دست ممگه از اکل پژوهش بیانهر برازش مطرنب خاخ 

 تعالي ممنزش و تنسعه بنده است. 
( در خرکت مري ااز اکران طي طرحي پژوهشي اقگاع به طراحي و اجراي مگل 9119مصالکي و ص ی ي )   

اي را براي مگل در نظر ارفته است. ه چنیل پژوهش خش ارزش پاکه انگ. اکلتعالي ممنزش در اکل خرکت ن نده
خند که در باش تنان نگسازها از پنج معیار هاي تنان نگسازها و نتاکج تشییل مياکل مگل از دو باش کري به ناع

رمکنگ ممنزش کابي و پاکش فرکزي  اجرا و ارزشهاي ره ري و استراتژي  تحریل و نیازسنمي  طراحي و برنامهبه ناع
رکزي  نتاکج هاي نتاکج تحریل و نیازسنمي  نتاکج طراحي و برنامهایرد و در باش نتاکج چنار معیار به ناعبنره مي

 کنگ.کابي و پاکش را معرفي مياجرا و نتاکج ارزش
گ که اکل اني مگل تعالي واحگهاي ممنزخي پرداخته( طي پژوهشي به اراشه9187اي )پیگاکي و کحیاکي اکره   

خند. با بررسي خراکط بنمي ممنزش در بانک رفاه و مگل از سه باش تنان نگسازها  فرمکنگها و نتاکج تشییل مي
سازي منابع انتاني  استراتژي ممنزش و هاي ره ري ممنزش و بهجن   سه معیار تنان نگساز به ناعهاي همسازمان

رکزي  اجرا و ارزکابي تعییل و هاي نیازسنمي  برنامهمکنگي به ناعهاي فیري معرفي و چنار معیار فردانش و سرماکه
هاي رعاکت فراایران  بن ند سطح دانش  منارت و نهرش و تغییرات رفتاري در نظر سه معیار در نتاکج به ناع

  ارفته خگنگ.
انکي به سؤاالت اسخپژوهش حاعر درصگد پبا به تنجه به تغییرات صنرت ارفته در افت ان راکج اکل حنزه        

 زکر است:

 اي الهني سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد کگاع است؟معیارهاي زمینه 

 مکنگي الهني سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد کگاع است؟معیارهاي پیش 

 معیارهاي فرمکنگي الهني سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد کگاع است؟ 

  ني سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد کگاع است؟مکنگي الهمعیارهاي پ 

 ممگي الهني سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد کگاع است؟معیارهاي پي 

 الهني مناسب جنت خندارزکابي سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد چهننه است؟ 
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 روش
اي م تني بر ابي سرممگي سازوکارهاي تنسعهي الهنکي براي خندارزکبا تنجه به اکل که پژوهش حاعر به اراشه

مکگ و از منما که نتاکج اي به خ ار ميپردازد  بر حتب هگف کک پژوهش تنسعهکادایري و بن ند ل ریرد مي
ي منابع انتاني قابریت به کارایري دارد و هاي مرت ط با تنسعهسازي فعالیتحاصل از من  در اصالح و بنینه

خناسي وععیت منجند کرده و بر اساس سازد تا با استفاده از اکل الهن اقگاع به ارزکابي و مسیبيها را قادر مسازمان
خند. ه چنیل از رکزي ن اکنگ  کک پژوهش کاربردي محتنب ميکابي به وععیت مطرنب برنامهمن براي دست

ي اردموري ت و از حیث نحنهها و چارچنب فرتفي و پاراداکم من داراي طرح تحقیآ ممیاته اسلحاظ م ناي داده
اي  ي کتاباانهها  کک تحقیآ تنصیفي )غیرمزماکشي( است و براي اردموري اطاللات از سه روش مطالعهداده

ي ممنزش و کادایري کیي از نفر از خ راان حنزه خانزدهي ل یآ و دلفي فازي استفاده اردکگه است. مصاح ه
ها ل گتاً کارخناسي و کارخناسي داد که تحصیالت منپژوهش را خیل ميي مماري اکل   جامعهدولتيهاي سازمان

ایري سال متغیر بند. اکل نفرات از طرکآ ن ننه 1-28ي کاري منان از هاي ماترش مگکرکت و سابقهارخگ اراکش
زي پاالکش هاي ل یآ استاراج و با استفاده از روش دلفي فاها از طرکآ مصاح ههاي منهگف نگ انتااب و دکگااه

هاي هاي کیفي با استفاده از مصاح هي محقآ ساخته و دادهنامههاي ک ي با استفاده پرسشاردکگه است. داده
و  Microsoft Excelز هاي ک ي با استفاده انی ه ساختار کافته اردموري خگه است. تمزکه و تحریل داده

صنرت ارفته است. اکل روش  2و ترایصي 9دارجنتهاي کیفي با استفاده از روش تحریل محتناي ترکی ي داده
اي  ي سیتت ي  تحت لننان لنامل زمینهتحریل  قیاسي است. مضامیل اصري پژوهش بر م ناي چارچنب نظرکه

ممگي از ق ل مشا  خگه است. در اکل پژوهش واحگ تحریل در باش مکنگي و پيمکنگي  فرمکنگي  پ پیش
ها واحگهاي معناکي خناساکي و سپ  فشرده و کگاذاري با مرور دقیآ منتحریل محتنا  ج الت هتتنگ که 

ها تعییل بنگي خگه و در نناکت مقنلههاي کیتان با لننان زکرمقنله ط قهبنگيخننگ. کگهاي مشابه  در دستهمي
 خننگ. مي
 

 هایافته
اي  لنامل زمینهل پنج بعگ سرممگي نظاع کادایري و بن ند ل ریرد در اکل پژوهش خامبا تنجه به اکل که 

ممگي است  مصاح ه با خ راان در خصنص منعنع در چارچنب اکل پنج بعگ مکنگي و پيمکنگي  فرمکنگي  پ پیش
ار در انماع خگه است. الزع به  کر است که واحگ تحریل در هر پنج باش  ج الت ر ت خگه تنسط پژوهش

 باخنگ.منجند مي باخگ که به صنرت اسناد پشتی انها ميمصاح ه

                                                           

9. Directed Content Analysis 
2. Summative Content Analysis 
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 عملکرد کدام است؟ ای الگوی سرآمدی نظام یادگیری و بهبودسؤال اول: معیارهای زمینه
 21ار  به دقت مرور و بررسي اردکگ که حاصل من در هاي ننخته خگه تنسط پژوهشدر اکل مرحره متل مصاح ه

هاي بنگيخگ  کگهاي مشابه در دسته واحگ معنا فشرده خگه است. پ  از من که هر واحگ معناي فشرده کگاذاري
اکل فرمکنگ را  4ها اکماد خننگ. جگول اي  مقنلههاي زکرمقنلهایري دستهخند تا با خیلموري ميکیتان ج ع

باخگ که ل ارتنگ از اي دو مقنله ميها در بعگ معیارهاي زمینهدهگ. حاصل تحریل محتناي کیفي مصاح هنشان مي
ل ریرد  از منما که بن ند ي کادایري و راستاکي و انتماع. مطابآ نظر خ راان حنزهان و همبافتار راه ردي سازم

باکتت در هاي من ميکنگ  اقگامات و برنامهاکل نظاع در بطل سازمان و در تعامل با ساکر فرمکنگهاي من فعالیت مي
من با فرمکنگهاي ماترش سازمان  ها و راه ردهاي کالن سازمان بنده و ت ادالت و تعامالت راستاي سیاست

ي سازمان ه اننگ کک ارکتتر منسیقي است که براي ه راستا و منتمم باخگ. بر م ناي نظر اکشان  مم نله
کابي به سرممگي باکگ نناي فرمکنگهاي ماترش در خگمت هگف کري من باخگ تا بتنان به کک خروجي متنازن دست

 و متناسب دست کافت.

 آیندی الگوی سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد کدام است؟ای پیشسؤال دوم: معیاره

ها در کک ه اننگ سؤال ق ري  پ  از کگاذاري واحگهاي معناکي فشرده خگه  کگهاي مشابه تحت لننان زکر مقنله
قالب چنارده مکنگي در مکنگي پگکگار خند. معیارهاي پیشهاي بعگ معیارهاي پیشایرد تا مقنلهبنگي قرار ميدسته

هاي خاکتتهي  نهرش راه ردي به سرماکه انتاني  بتتاذاري  پايبنگي خگه است: ره ري و سیاستمقنله ط قه
سازي لناصر ي خغل و خاغل  مگکرکت متیر خغري  مگکرکت داناکي  استعگادازکني و استعگادپروري  بهمنازنه

ایري  کیفیت تعامالت سازماني  مگکرکت گرت تص یمدهي کاننن ارزکابي و تنسعه  تنزکع قچت نگاي  سامان
 موري. هاي فلبتتهاي فرهنهي و پايبتتهاي محیطي  پايمؤلفه

هاي سازمان  جزشي از کک کل به هم بر م ناي نظرات خ راان  ممنزش و کادایري ه اننگ ساکر زکرسیتتم
رکزي منابع اجزاء و فرمکنگها )مثل برنامهپینسته است و سرممگي من بالتردکگ بگون ه هامي و ه راهي ساکر 

فرسا است. لذا در انتاني  مگکرکت متیر خغري  مگکرکت دانش و ...( اار نهنکیم نام یل  امري بتیار بعیگ و طاقت
باکتت سنم و نقش ماهیت و جاکهاه من  مي بگون در نظر ارفتلطراحي کک الهني سرممگي براي هر کک اجزاء  

هاي طراحي خگه براي سرممگي هر خگه و مگ نظر قرار ایرد. کیي دکهر از نقاط ععش مگل هر کک اجزاء لحاظ
هاي بیل کنشها کا به تع یر دکهر برهمها و واکنشکنش بهها من لگع تنجههاي سازماني  کک زکرسیتتم

کارهاکي براي هباکتت راهاکي مياست. چنیل مگل خألها در فرمکنگهاي ماترش و تصنکر کردن اکل زکرسیتتم
ترسیم ارت اط متقابل فرمکنگهاي متگاخل در سطح خرد و ارت اط ج عي اکل فرمکنگها با راه رد سازمان در سطح 

سازي بیش از حگ سازمان و فروکاستل کالن بینگکشنگ؛ چرا که لگع تنجه به چهننهي اکل ارت اطات  منجب ساده
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هاي ر کک در قالب کک چارچنب نامتنازن و بر م ناي وکژايراستا است که هاي از دواکر ناهممن به مم نله
 کننگ.خاص خند ل ل مي

 

 ایهای مربوط به مضمون اصلی بعد معیارهای زمینهها و مقولهبندی زیرمقولهفرآیند دسته -2جدول 
 

 زیرمقوالت مقوله مضمون اصلی
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  ي کالن سازمانالتزاع مگکرکت ارخگ به برنامهتعنگ و 

 حضنر پررنگ مگکرکت ارخگ در رونگ طراحي و اجراي راه رد 

 انگاز برنگمگت سازماني مأمنرکت و چشمتگوکل بیانیه 

 هاي راه ردي و لنامل کریگي منفقیتتعییل هگف 

 نهاي داخري سازماهاي محیطي و قابریتخناساکي جرکان 

 رکزيي راه ردي با سیتتم بندجهکیپارچهي برنامه 

 ایريهاي ل ریاتي مر نس و قابل انگازهي راه ردي به اقگاعي برنامهترج ه 

 هاي ل ریاتيترسیم روابط لرت و معرنلي بیل اقگاع 

 ادایريراه رد در چنار منظر مالي  مشتري  فرمکنگهاي داخري و رخگ و ک تگوکل نقشه 

 رکزي ل ریاتيکنترل تحقآ راه ردهاي سازمان از طرکآ برنامه 

 هاي صش و ستادسازي راه رد کالن سازمان در باشجاري 

 راه رد هر کک از واحگهاي ل ریاتي و پشتی ان سازمان ي نقشهتنیه 

 تگارك بتترهاي الزع جنت اجراي اررباش راه ردهاي سازمان 

 رکزي راه رديرل و ارزکابي فرمکنگ برنامهکنت 
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 راستاکي راه رد کادایري و ل ریرد با راه رد کالن سازمانهم 

 مکنگي با لنامل فرمکنگيراستاکي لنامل پیشهم 

 مکنگي راستاکي لنامل فرمکنگي با لنامل پ هم 

 نفعان و مشترکانهاي  يمکنگي با نیازراستاکي لنامل پ هم 

 راستاکي اقگامات کادایري و ل ریرد با ساکر کارکردهاي مگکرکت منابع انتانيهم 

 راستاکي فرمکنگهاي متعامل تنسط ساختار سازمانتقنکت هم 

 ارانهاي ارت اطي بیل کنشبیني کانالپیش 

 عاملانگرکاران فرمکنگهاي متتنجیه و تنان نگسازي دست 

 اراني کنشکارهاکي براي حفظ و ارتقاي تعنگ و انهیزهبیني راهپیش 
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 سؤال سوم: معیارهای فرآیندی الگوی سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد کدام است؟
ه اننگ روال سؤاالت ق ري  پ  از بررسي و کگاذاري زکرمقنالت حاصل از مصاح ه بوا خ راوان منعونلي  پونج 

ي اصري در چارچنب بعگ معیارهاي فرمکنگي به دست ممگ. اکل پنج مقنله ل ارتنگ از: کال گخویافي و تحریول مقنله
کابي مگاخالت و موگکرکت ایري و ارزشسازي و اجراي مگاخالت  انگازهل ریرد  انتااب و طراحي مگاخالت  پیاده

سوازي الل زنمیره و رونگ تیامري فرمکنوگهاي بوههاي اکراني در ختأریرات تغییر. بر م ناي نظرات خ راان  سازمان
بر ممنزش و مگاخالت ممنزخي تأکیگ  حگها بیش از انگ. در اکثرکت قرکب به اتفا  اکل سازمانمتنقش و ساکل خگه

ي متاشل و مشیالت در نظر داروي ه هخگه و اکل مگاخالت م تني بر انتقال صرف دانش و مفاهیم  به مثابه ننش
د و مگاخالت مزبنر به نگرت ارت اط اررباش و معناداري با راه رد سازمان دارد. در چنیل حالتي منشوأ خنارفته مي
خوند و هاي دانشي  منوارتي و نهرخوي جتوتمن ميکابي کارکنان به اهگاف ل ریردي صرفاً در نقصانلگع دست

ر منفقیوت در چنویل حوالتي تعوگاد ها ه ناره ممنزش است. معیواحل پیشننادي براي فاشآ ممگن بر اکل نقصانراه
هاي برازار خگه  میزان تحقآ تقنکم ممنزخي و مناردي از اکل سالات ممنزش  تعگاد افراد ممنزش دکگه  تعگاد دوره

تر موگاخالت رسگ الهني سرممگي در اکل حنزه باکگ پا را فراتر نناده و در کوک دکوگ جوامعدست است. به نظر مي
هاي کاري کارکنان مگ نظر قرار دهگ هاي م یل براي ج ران و پنخش ععشحلي راهغیرممنزخي را هم در جراه

 اي در اکل حنزه پاکان دهگ. هاي کریشهو به نهرش

 آیندی الگوی سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد کدام است؟ سؤال چهارم: معیارهای پس
موردهاي فوردي  اکول مقونالت ل ارتنوگ از دسوتمکنگي با چنوار مقنلوه قابول ارزکوابي اسوت. بعگ معیارهاي پ 

موردهاي سوازماني. بور ط وآ نظورات خ راوان منعونلي  موردهاي فرمکنگي و دسوتموردهاي تی ي  دستدست
سازي نظاع را صرفاً در دو قالب فوردي و سوازماني موگ نظور قورار الهنهاي سرممگي منجند  نتاکج حاصل از پیاده

 انگ.و تأریراذار اکل نتاکج )تی ي و فرمکنگي( غافل خگهي منم انگ و از دو جن هداده

 آمدی الگوی سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد کدام است؟ سؤال پنجم: معیارهای پی
ي مشابه در مراحل ق ل  پ  از کگاذاري واحوگ معناهواي فشورده خوگه  کوگهاي مشوابه تحوت لنونان به خینه
هاي اصوري ممگي به دست مکوگ. مقنلوههاي بعگ معیارهاي پيایرنگ تا مقنلهميبنگي قرار ها در کک دستهزکرمقنله

  هاي دکرکاب.اشتهاي زودکاب و بهاشتاکل بعگ ل ارتنگ از: به
هوا بوا کتب نظرات خ راان راجع به میزان منافقوت مناي با هگف نامهبه منظنر پاالکش معیارهاي الهن پرسش

اه یت  اه یت اه یت  کماه یت  خیري کماز طرکآ متغیرهاي کالمي نظیر بي معیارها طراحي خگه است. خ راان
انگ. از منما که خصنصیات متفاوت افراد العاده منم میزان منافقت خند را ابراز ن ندهمتنسط  منم  خیري منم و فن 

اي کیفي  خ راان با  هنیوت ي متغیرهبر تعابیر  هني منان نت ت به متغیرهاي کیفي ارراذار است  با تعرکش دامنه
 انگ.به خیل الگاد فازي مثرثي تعرکش خگه 9انگ. اکل متغیرها با تنجه به جگول کیتان به سؤاالت پاسخ داده
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 اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی -5جدول 

 عدد فازی قطعی شده عدد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

 179/0 (9  9/0  0) العاده منمفن 

 89/0 (89/0  99/0  99/0) خیري منم

 19/0 (19/0  99/0  99/0) منم

 9/0 (9/0  2/0  2/0) اه یت متنسط

 19/0 (19/0  99/0  99/0) اه یتکم

 99/0 (99/0  99/0  99/0) اه یتخیري کم

 029/0 (0  0  9/0) اه یتبي

 
 :ي به خیل زکر محاس ه خگه استالگاد فازي قطعي خگه با استفاده از فرمنل مینینوسی 9در جگول 

 

                                                                                         :9فرمنل 
4

m
 




  

 

در نظرسنمي مرحره ناتت معیارهاي الهن به ه راه خرح من به الضاي اروه خ ره اراشه اردکگ و میوزان منافقوت 
نامه  هاي پیشننادي و متغیرهاي زباني تعرکش خگه در پرسشها با هر کگاع از معیارها اخذ خگ. با تنجه به ازکنهمن

نشان داده خگه است. با تنجه بوه نتواکج  1ي ناتت نظرسنمي در جگول هاي مرحرهنتاکج حاصل از بررسي پاسخ
 محاس ه خگه است. 1و  2هاي اکل جگول  میانهیل فازي هر کگاع از معیارها از طرکآ فرمنل

 

(i)                                                      :2فرمنل  (i) (i)

1 2 3( , , ), 1,2,3,...,iA a a a i n       

(i)                        :1فرمنل  (i) (i)

1 2 3 1 2 3

1 1 1

1 1 1
( , , ) ( , , )

n n n

ave

i i i

A m m m a a a
n n n  

     

هاي خ راوان اسوت. نتواکج اکول بیانهر میوانهیل دکوگااه aveAاع و  iي بیانهر دکگااه خ ره iAدر اکل رابطه 

ي خگت منافقت خ راان با هر کوگاع ممگه است. میانهیل قطعي به دست ممگه  نشان دهنگه 7محاس ات در جگول 
 باخگ.از معیارهاي الهن مي
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 ظرسنجی های مرحله نخست ننتایج شمارش پاسخ -6جدول 

 میزان موافقت 

 نماد معیار
العاده فن 

 منم
خیري 
 منم

 منم
اه یت 
 متنسط

 اه یتکم
خیري 

 اه یتکم
 اه یتبي

 1C 2 9 4 1 2 0 0 بافتار راه ردي سازمان

 2C 9 4 9 4 2 0 0 اذاريره ري و سیاست

 3C 4 4 1 4 9 0 0 هاي خاکتتهيبتتپاي

 4C 1 1 9 1 2 0 0 نهرش راه ردي به سرماکه انتاني

 5C 1 1 9 1 2 0 0 منازنه خغل و خاغل

 6C 4 8 9 9 2 0 0 رکزي و مگکرکت متیر خغريبرنامه

 7C 1 1 1 1 9 0 0 مگکرکت داناکي

 8C 1 4 1 4 2 0 0 استعگادازکني و استعگادپروري

 9C 2 1 1 2 0 0 0 سازي لناصر چت نگايبه

 10C 2 1 4 1 1 9 0 دهي کاننن ارزکابي و تنسعهسامان

 11C 0 9 9 2 1 4 2 ایريتنزکع قگرت تص یم

 12C 0 0 2 1 4 9 2 کیفیت تعامالت سازماني

 31C 0 0 2 2 4 7 9 هاي محیطيمگکرکت مؤلفه

 14C 2 1 4 1 9 0 0 هاي فرهنهيبتتپاي

 15C 1 4 9 2 2 0 0 موريهاي فلبتتپاي

 16C 4 9 4 1 0 0 0 کال گخیافي و تحریل ل ریرد

 17C 2 4 1 4 1 0 0 انتااب و طراحي مگاخالت

 18C 2 1 9 1 0 0 0 سازي و اجراي مگاخالتپ اده

 19C 1 1 9 2 0 0 0 کابي مگاخالتایري و ارزشانگازه

 20C 4 9 1 2 2 0 0 مگکرکت تأریرات تغییر

 21C 1 9 4 1 9 0 0 موردهاي فرديدست

 22C 2 9 1 2 9 0 0 موردهاي تی يدست

 23C 1 9 1 2 1 0 0 موردهاي فرمکنگيستد

 24C 1 9 4 2 2 0 0 موردهاي سازمانيدست

 25C 1 9 1 4 9 0 0 هاي زودکاباشتبه

 26C 4 1 1 1 2 9 0 هاي دکرکاباشتبه

 27C 9 4 9 1 2 9 0 راستاکي و انتماعهم
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 های خبرگان حاصل از مرحله نخستمیانگین دیدگاه -7جدول 

 مادن معیارها
 میانگین فازی مثلثی

(, ,m  ) 

زدایی شده میانگین فازی

() 

 1C (94/0  27/0  11/0) 11/0 بافتار راه ردي سازمان

 2C (99/0  22/0  19/0) 11/0 اذاريره ري و سیاست
 3C (91/0  18/0  71/0) 17/0 هاي خاکتتهيبتتپاي

 4C (91/0  12/0  11/0) 14/0 راه ردي به سرماکه انتانينهرش 

 5C (91/0  12/0  11/0) 14/0 منازنه خغل و خاغل
 6C (92/0  17/0  71/0) 71/0 رکزي و مگکرکت متیر خغريبرنامه

 7C (91/0  12/0  79/0) 11/0 مگکرکت داناکي
8C (91/0  12/0  11/0) استعگادازکني و استعگادپروري  14/0 

9C (94/0  21/0  79/0) سازي لناصر چت نگايبه  72/0 
10C (94/0  27/0  12/0) دهي کاننن ارزکابي و تنسعهسامان  98/0 

11C (99/0  99/0  11/0) ایريتنزکع قگرت تص یم  11/0 

12C (99/0  99/0  19/0) کیفیت تعامالت سازماني  19/0 
31C (99/0  99/0  10/0) هاي محیطيمگکرکت مؤلفه  10/0 

14C (94/0  27/0  72/0) هاي فرهنهيبتتپاي  11/0 
15C (91/0  12/0  79/0) موريهاي فلبتتپاي  11/0 

16C (92/0  17/0  77/0) کال گخیافي و تحریل ل ریرد  79/0 

17C (94/0  27/0  19/0) انتااب و طراحي مگاخالت  12/0 
18C (94/0  27/0  74/0) سازي و اجراي مگاخالتپ اده  79/0 

19C (91/0  12/0  77/0) کابي مگاخالتایري و ارزشانگازه  71/0 
20C (92/0  17/0  74/0) مگکرکت تأریرات تغییر  18/0 

21C (91/0  12/0  71/0) موردهاي فرديدست  18/0 
22C (94/0  21/0  72/0) موردهاي تی يدست  11/0 

23C (91/0  12/0  70/0) موردهاي فرمکنگيدست  11/0 

24C (91/0  12/0  72/0) موردهاي سازمانيدست  18/0 
25C (91/0  12/0  72/0) هاي زودکاباشتبه  18/0 

26C (92/0  17/0  18/0) هاي دکرکاباشتبه  12/0 
27C (99/0  29/0  11/0) راستاکي و انتماعهم  19/0 

               
رکزي و موگکرکت ترکل میزان منافقت خ راان با معیار برنامهبیش  دهگنشان مي 9و خیل  7اننه که جگول ه ان

تورکل میوزان منافقوت بوا معیارهواي تنزکوع قوگرت کابي موگاخالت بونده و کمایري و ارزشمتیر خغري و انگازه
هاي محیطوي اسوت. در نظرسونمي مرحروه دوع عو ل ایري  کیفیت تعامالت سازماني و مگکرکت مؤلفوهتص یم
ي دوع ه راه با نقطه نظر ق روي هور فورد و میوزان نامهي میانهیل کل  پرسشي خ راان و محاس هبنگي مراج ع
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ي اي از نحونهن ننوه 8اختالف من با دکگااه ساکر خ راان  ممگداً براي الضاي اروه خ ره ارسال اردکوگ. جوگول 
تنجه به نقطه نظرات ساکر الضاي ي دوع الضاي اروه خ ره با نظرسنمي در اکل مرحره اراشه خگه است. در مرحره

نشان داده خگه اسوت.  1اروه در خصنص معیارها  دوباره به سؤاالت اراشه خگه پاسخ دادنگ که نتاکج من در جگول 
 1و  2  9هواي ي ناتت با اسوتفاده از فرمنلي دوع ه چنن مرحرههاي اراشه خگه در مرحرهنتاکج خ ارش پاسخ

 نشان داده خگه است. 90جگول  منرد تحریل قرار ارفته که در
 

 
 

 نتایج مرحله نخست نظرسنجی از خبرگان -1 شکل
 

ي من با نتاکج اکل مرحره  در صنرتي که اختالف بیل ي ناتت و مقاکتههاي اراشه خگه در مرحرهبا تنجه به دکگااه
فرمکنوگ نظرسونمي متنقوش ( باخگ  در اکول حالوت 9/0ي خیري کم )تر از حگ مستانهکم 4دو مرحره مطابآ فرمنل 

نشوان داده خوگه  4و خویل  91میزان اختالف بیل مراحل ناتت و دوع در جگول  (.2002خند )چنگ و لیل  مي
 است. 

                            :4فرمنل    2 1 21 22 23 11 12 13

1
( , )

3
m m m m m m m mS A A a a a a a a       
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 ای از نحوه نظرسنجی مرحله دومنمونه -8جدول 
 نظر جدید ختالفا میانگین کل نظر قبلی معیارها

  91/0 11/0 89/0 بافتار راه ردي سازمان

  -91/0 11/0 90/0 اذاريره ري و سیاست

  -02/0 17/0 19/0 هاي خاکتتهيبتتپاي

  -94/0 14/0 90/0 نهرش راه ردي به سرماکه انتاني

  -21/0 14/0 19/0 منازنه خغل و خاغل

  29/0 71/0 179/0 رکزي و مگکرکت متیر خغريبرنامه

  -91/0 11/0 90/0 مگکرکت داناکي

  11/0 14/0 179/0 استعگادازکني و استعگادپروري

  91/0 72/0 89/0 سازي لناصر چت نگايبه

  -21/0 98/0 19/0 دهي کاننن ارزکابي و تنسعهسامان

  02/0 11/0 19/0 ایريتنزکع قگرت تص یم

  -91/0 19/0 99/0 کیفیت تعامالت سازماني

  -99/0 10/0 99/0 هاي محیطيکرکت مؤلفهمگ

  -91/0 11/0 90/0 هاي فرهنهيبتتپاي

  -09/0 11/0 19/0 موريهاي فلبتتپاي

  -29/0 79/0 90/0 کال گخیافي و تحریل ل ریرد

  -27/0 12/0 19/0 انتااب و طراحي مگاخالت

  94/0 79/0 89/0 سازي و اجراي مگاخالتپ اده

  -21/0 71/0 90/0 کابي مگاخالتارزش ایري وانگازه

  -11/0 18/0 19/0 مگکرکت تأریرات تغییر

  97/0 18/0 89/0 موردهاي فرديدست

  91/0 11/0 89/0 موردهاي تی يدست

  -91/0 11/0 90/0 موردهاي فرمکنگيدست

  10/0 18/0 179/0 موردهاي سازمانيدست

  -11/0 18/0 19/0 هاي زودکاباشتبه

  -27/0 12/0 19/0 هاي دکرکاباشتبه

  -21/0 19/0 19/0 راستاکي و انتماعهم
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 های مرحله دوم نظرسنجی نتایج شمارش پاسخ -9جدول 

 میزان موافقت 

 نماد معیار
العاده فن 

 منم
خیري 
 منم

 منم
اه یت 
 متنسط

 اه یتکم
خیري 

 اه یتکم
 اه یتبي

 1C 0 1 90 1 0 0 0 بافتار راه ردي سازمان

 2C 0 1 99 2 0 0 0 اذاريره ري و سیاست

 3C 2 4 90 0 0 0 0 هاي خاکتتهيبتتپاي

 4C 9 1 90 2 0 0 0 نهرش راه ردي به سرماکه انتاني

 5C 0 1 99 2 0 0 0 منازنه خغل و خاغل

 6C 0 9 90 9 0 0 0 رکزي و مگکرکت متیر خغريبرنامه

 7C 0 9 1 2 0 0 0 مگکرکت داناکي

 8C 0 4 7 9 0 0 0 تعگادازکني و استعگادپرورياس

 9C 0 90 1 0 0 0 0 سازي لناصر چت نگايبه

 10C 0 0 99 9 0 0 0 دهي کاننن ارزکابي و تنسعهسامان

 11C 0 0 0 2 7 4 1 ایريتنزکع قگرت تص یم

 12C 0 0 0 9 7 1 2 کیفیت تعامالت سازماني

 31C 0 0 0 9 1 8 9 هاي محیطيمگکرکت مؤلفه

 14C 0 4 99 9 0 0 0 هاي فرهنهيبتتپاي

 15C 0 1 1 4 0 0 0 موريهاي فلبتتپاي

 16C 0 1 90 0 0 0 0 کال گخیافي و تحریل ل ریرد

 17C 0 9 8 1 0 0 0 انتااب و طراحي مگاخالت

 18C 0 1 1 9 0 0 0 سازي و اجراي مگاخالتپ اده

 19C 2 9 1 0 0 0 0 کابي مگاخالتایري و ارزشانگازه

 20C 0 9 1 2 0 0 0 مگکرکت تأریرات تغییر

 21C 0 4 1 1 0 0 0 موردهاي فرديدست

 22C 9 1 8 9 0 0 0 موردهاي تی يدست

 23C 2 1 7 4 0 0 0 موردهاي فرمکنگيدست

 24C 2 4 8 2 0 0 0 موردهاي سازمانيدست

 25C 2 4 7 1 0 0 0 هاي زودکاباشتبه

 26C 9 9 7 1 0 0 0 هاي دکرکاباشتبه

 27C 0 1 1 4 0 0 0 راستاکي و انتماعهم
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انگ و ها به وحگت نظور رسویگهالضاي اروه خ ره در منرد ت امي مؤلفه  دهگنشان مي 90ه ان اننه نتاکج جگول 
 ( بونده  لوذا نظرسونمي در مونرد9/0ي خیري کم )تر از حگ مستانهمیزان اختالف نظر در مراحل ناتت و دوع کم

ایري  کیفیت تعوامالت معیارها متنقش اردکگ. از منما که امتیاز به دست ممگه براي معیارهاي تنزکع قگرت تص یم
(  لوذا از الهوني ننواکي پوژوهش 2ي خیري کم قرار ارفته )خیل هاي محیطي در دامنهسازماني و مگکرکت مؤلفه

ایري  کیفیوت ر  سه معیار )تنزکوع قوگرت تصو یممعیا 27حذف اردکگنگ. بنابراکل  در طي دو مرحره نظرسنمي از 
معیار  24هاي محیطي( از الهني نناکي پژوهش حذف خگ و الهني نناکي داراي تعامالت سازماني و مگکرکت مؤلفه

 اردکگ.
ي خوغل به منظنر ترای  معیارهاي الهني نناکي  هفت معیار نهرش راه ردي به سرماکه انتاني  منازنه سرانماع

سوازي لناصور رکزي و مگکرکت متیر خغري  مگکرکت دانواکي  اسوتعگادازکني و اسوتعگادازکني  بوهرنامهو خاغل  ب
هاي ماهني )فرمکنگهاي متعامل با نظاع کادایري دهي کاننن ارزکابي و تنسعه به دلیل مشابنتچت نگاي و سامان

 ناکي وارد اردکگ.پیننگ( در الهني نهاي همبتتل ریرد( در قالب کک معیار )پايبن ند و 
 

 
 

 مقایسه نتایج مرحله نخست و دوم نظرسنجی از خبرگان -4شکل 



   سال هفتم4پژوهشي  خ اره  -هاي کاربردي روانشناختي  لر ينامه پژوهشفصل

911 

 

 

 

 های خبرگان حاصل از مرحله دوممیانگین دیدگاه -10جدول 

 نماد معیارها
 میانگین فازی مثلثی

(, ,m  ) 

زدایی میانگین فازی

 (شده )
 اختالف نظرسنجی

 نخست و دوم

 1C (91/0  91/0  11/0) 11/0 00/0 بافتار راه ردي سازمان

2C (91/0  91/0  17/0) اذاريره ري و سیاست  17/0 04/0 

3C (91/0  21/0  74/0) هاي خاکتتهيبتتپاي  79/0 04/0 

4C (99/0  29/0  11/0) نهرش راه ردي به سرماکه انتاني  18/0 01/0 

5C (91/0  91/0  17/0) منازنه خغل و خاغل  17/0 01/0 

6C (99/0  99/0  70/0) رکزي و مگکرکت متیر خغريبرنامه  70/0 02/0 

7C (91/0  91/0  11/0) مگکرکت داناکي  11/0 01/0 

8C (97/0  97/0  19/0) استعگادازکني و استعگادپروري  19/0 09/0 

9C (99/0  99/0  78/0) سازي لناصر چت نگايبه  78/0 01/0 

10C (97/0  97/0  10/0) دهي کاننن ارزکابي و تنسعهسامان  10/0 02/0 

11C (99/0  99/0  29/0) ایريتنزکع قگرت تص یم  29/0 07/0 

12C (99/0  99/0  24/0) کیفیت تعامالت سازماني  24/0 07/0 

31C (99/0  99/0  24/0) هاي محیطيمگکرکت مؤلفه  24/0 01/0 

14C (99/0  99/0  11/0) هاي فرهنهيبتتپاي  11/0 00/0 

15C (91/0  91/0  19/0) موريهاي فلبتتپاي  19/0 09/0 

16C (99/0  99/0  71/0) کال گخیافي و تحریل ل ریرد  71/0 02/0 

17C (91/0  91/0  18/0) انتااب و طراحي مگاخالت  18/0 07/0 

18C (99/0  99/0  72/0) سازي و اجراي مگاخالتپ اده  72/0 09/0 

19C (91/0  21/0  71/0) کابي مگاخالتایري و ارزشانگازه  71/0 00/0 

20C (91/0  91/0  11/0) مگکرکت تأریرات تغییر  11/0 09/0 

21C (91/0  91/0  17/0) موردهاي فرديدست  17/0 09/0 

22C (94/0  29/0  74/0) موردهاي تی يدست  72/0 01/0 

32C (94/0  27/0  11/0) موردهاي فرمکنگيدست  11/0 09/0 

24C (94/0  21/0  71/0) موردهاي سازمانيدست  11/0 02/0 

25C (94/0  27/0  72/0) هاي زودکاباشتبه  18/0 09/0 

26C (99/0  29/0  79/0) هاي دکرکاباشتبه  11/0 08/0 

27C (91/0  91/0  19/0) راستاکي و انتماعهم  19/0 04/0 
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عملکرد چگونه بهبود لگوی مناسب جهت خودارزیابی سرآمدی نظام یادگیری و سؤال ششم: ا

 است؟ 
هاي اول تا پنمم و در نظر ارفتل نقاط ععش خناساکي خگه هاي صنرت ارفته در قالب سؤالبنگي تحریلبا ج ع

در قالوب ل ریورد بن وند ي پژوهش  الهني مطرنب خندارزکابي سرممگي نظواع کوادایري و در باش بیان متأله
 ترسیم خگ. )به پینست(  4چارچنب مفننمي اراشه خگه  مطابآ خیل 

 

 گیریبحث و نتیجه
ي رسوگ اراشوهها  به نظر مينفعان سازماني بشري و تغییر مگاوع انتظارات  يبا تنجه به تغییرات روزافزون جامعه

ي مقتضویات محیطوي و مطال وات تنانوگ جنابهونهاي من ن يي واحگ براي ت امي کشنرها و سوازمانکک نتاه
هوا بتونان ي منحل منطقي اکل متأله  طراحي و تگوکل الهنهاي بنمي است توا در سواکهها باخگ. راهمشترکان من

رکزي ن ند. الهنهاي سرممگي سازماني با دکوگ کابي به ل ریرد بنینه برنامهخألهاي منجند را پر کرد و براي دست
هاي ماترش سازماني )در اکل منرد ممنزش وکادایري منابع انتاني(  امیوان کري و سطحي در خصنص زکرسیتتم

مورنگ. از سني دکهر  الهنهاي سرممگي اراشه خگه براي اکول ها فراهم ن يسازي اکل زکرسیتتمچنگاني براي بنینه
ط بوه من انگ که در باش بیان متأله بوه صونرت م توندست به ارک ان بتیاريزکرسیتتم با متاشل و مشیالت 

ي الهنکي بوراي سورممگي نظواع پرداخته خگ. لذا  به منظنر برطرف کردن اکل متاشل  پژوهش حاعر درصگد اراشه
ي سیتت ي به لننان قالب اصري کادایري و بن ند ل ریرد منابع انتاني برممگ. از اکل رو  با انتااب چارچنب نظرکه

ي ناتت از طرکوآ ممگي(  در وهرهمکنگي و پيفرمکنگي  پ مکنگي  اي  پیشالهني نناکي پژوهش )لنامل زمینه
ایري از تینیوک تحریول ي ممنزش و کادایري و بنرههاي ل یآ نی ه ساختار کافته با خ راان حنزهانماع مصاح ه

معیوار  27صل اکل مرحره خناساکي احگ. دار و ترایصي  معیارهاي اصري الهن خناساکي اردکمحتناي ترکی ي جنت
هاي خاکتتهي  نهورش بتتاذاري  پايبند که معیارها ل ارتنگ از: بافتار راه ردي سازمان  ره ري و سیاست اولیه

رکزي و موگکرکت متویر خوغري  موگکرکت دانواکي  ي خغل و خواغل  برناموهي انتاني  منازنهراه ردي به سرماکه
کواننن ارزکوابي و تنسوعه  تنزکوع قوگرت دهي سازي لناصر چت نگاي  سواماناستعگادازکني و استعگادپروري  به

هاي بتوتهاي فرهنهوي  پايبتوتهاي محیطوي  پايایري  کیفیت تعامالت سوازماني  موگکرکت مؤلفوهتص یم
ایري و سازي و اجراي مگاخالت  انگازهموري  کال گخیافي و تحریل ل ریرد  انتااب و طراحي مگاخالت  پیادهفل

موردهاي فرمکنوگي  موردهاي تی ي  دسوتموردهاي فردي  دستیرات تغییر  دستکابي مگاخالت  مگکرکت تأرارزش
هاي دکرکواب و ه راسوتاکي و انتوماع. سوپ  معیارهواي اشوتهاي زودکاب  بهاشتموردهاي سازماني  بهدست

با حضنر  نامه ممگداً در اختیار خ راان منعنلي قرار داده خگ تا میزان منافقت منانخناساکي خگه در قالب پرسش
معیارهاي اولیه در الهني نناکي پژوهش سنمیگه خند. با استفاده از تینیک دلفي فازي و طي دو مرحره نظرسنمي 

ایري  کیفیوت تعوامالت سوازماني  مشا  اردکگ که میزان منافقت خ راان با سه معیار تنزکوع قوگرت تصو یم
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. لذا  اکل سه معیار از الهني نناکي حوذف اردکوگ و ي خیري کم قرار داردهاي محیطي در حگ مستانهمگکرکت مؤلفه
رکزي و موگکرکت متویر ي خغل و خاغل  برناموهبا ترای  هفت معیار نهرش راه ردي به سرماکه انتاني  منازنه

دهي کواننن ارزکوابي و سازي لناصر چت نگاي و سوامانخغري  مگکرکت داناکي  استعگادازکني و استعگادپروري  به
ل ریورد( در قالوب معیوار بن وند هاي ماهني )فرمکنوگهاي متعامول بوا نظواع کوادایري و ل مشابنتتنسعه به دلی

 پیننگ  الهني نناکي تگوکل اردکگ. هاي همبتتپاي
خناسوي جوامع نظواع سوازد توا عو ل مسیبرا قوادر مي اکرانيهاي اراشه خگه در اکل پژوهش سازمان الهني    

امات بن ند را استاراج ن نده و میزان برنغ خند را منرد ارزکابي قرار دهنگ. الهني ها و اقگکادایري و ل ریرد  طرح
هاي ایري نونکل در موگلاراشه خگه در اکل پژوهش ع ل برخنرداري از کک ساختار سیتت ي جامع  داراي جنوت

ي منابع جگکگ تنسعه هايایري از رهیافتاي  بنرهنهر و پرهیز از نهاه جزکرهسرممگي ممنزش و کادایري )دکگ کل
ممگي( بنده و سرممگي اي و پيموردهاي حاصل از فرمکنگ  تنجه به لنامل زمینهانتاني  در نظر ارفتل ت امي دست

دانوگ. نفعان  مقتضویات محیطوي و الزاموات کوارکردي ميرا در اکماد تنازن و تعادل فراایر و پاکگار بیل منافع  ي
(  مصوالکي و صو ی ي 9119هاي خراسواني و ه یواران )هش با نتاکج پژوهشخاکان  کر است که نتاکج اکل پژو

خند با تنجه بوه بوگکع بوندن منعونع پیشنناد مينناکتاً  ( ه تن است. 9187اي )( و پیگاکي و کحیاکي اکره9110)
نزه در هواي کوافي در اکول حوهاي منابع انتاني و فقگان پژوهشي قابریتي تنسعهو ارت اط من با حنزه سرممگي

هاي سازماني )دانشهاهي  صونعتي  بنگاخوتي و ...( بوه روش کیفوي سطح کشنر  رونگ اکل پژوهش در ساکر بافت
 هاي ماترش مماري منرد بررسي قرار ایرد.ممگداً تیرار خند و الت ار ک ي الهني پیشننادي با استفاده از تینیک
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 (4005ول، تفاوت تکنولوژی عملکرد انسانی و رویکرد متداول آموزش )راث -4جدول 

 ؤلفهم رویکرد مرسوم آموزش تکنولوژی عملکرد انسانی
هاي جنکي در هزکنهرفتار خغري  ل ریرد خغري  متاشل حل خگه  میزان صرفه

 سازمان  ک یت محصنل  کیفیت محصنل  نرخ غی ت  نرخ جابماکي

 هاي ممنزخيهاي برازار خگه  فنرست دورهتعگاد سالات ممنزش  تعگاد افراد ممنزش دکگه  تعگاد دوره
 معیار منفقیت

اي دکهر بوه باوش تیننلونژي ل ریورد انتواني هااهي متاشل تنسط باش
هواي تر منارد خند اکل باش با اسوتفاده از روشخند  اما در بیشمنعی  مي

تري به حل متأله و کوافتل پردازد. زمان بیشبیني متاشل ميماترش  به پیش
 خند.لرت اصري بروز من اختصاص داده مي

د. سپ  باش ممنزش بر اساس میزان زموان و خنهاي دکهر به ممنزش منعی  ميمتاشل تنسط باش
دهگ. زمان ک ي بوراي حول متوأله و تعیویل اه یت باشي که متأله را منعی  کرده واکنش نشان مي

هاي ممنزخي چنگ مونرد جنوت حول مشویل تمونکز خند و بالفاصره از لیتت دورهلرت من اذاخته مي
 خند.مي

سرمنشأ متاشل 
 ل ریرد

تاني کارکردي فراکنشي دارد که منافع زکادي را از باش تیننلنژي ل ریرد ان
کنوگ. رابطوه طرکآ کاهش عاکعات  جابماکي و غیره براي سوازمان اکمواد مي

 تنهاتنهي بیل اکل باش و اهگاف سازماني وجند دارد.

رود کوه در اغروب مونارد صورفاً سازي از ج ره کارکردهاي پشتی اني سازمان بوه خو ار مويممنزش و به
هاي باش ممنزش و اهگاف سازمان کنگ. ارت اط ععیفي بیل فعالیتکي را به سازمان متح ل ميهاهزکنه

 وجند دارد. 

ارت اط با اهگاف 
 سازمان

ها در تحریول متواشل م تالبوه باش تیننلنژي ل ریرد انتاني به ساکر باش
هوا ک ک کرده و با استفاده از مگاخالت ممنزخوي و غیرممنزخوي بوه حول من

 د.پردازمي

 کنگ. هاي ممنزخي را برازار ميهاي سازمان برنامهباش ممنزش صرفاً براي ساکر باش
ها نهرش ساکر باش
 به باش ممنزش

اراشه مشواوره بوراي حول مشویل  نیازسونمي  تحریول نیواز  اوردموري داده  
 هاي منرد اخاره در روکیرد مرسنعکابي و منارترکزي برنگمگت  ارزشبرنامه

ها  ه اهنهي بویل نامهها  تگوکل پرسشرکزي دورهبنگي  برنامه  تگوکل طرح درس  بندجهاجراي ممنزش
 افراد

هاي منرد نیاز منارت
 انگرکاراندست

هاي سازمان خان  بقاي باش تیننلنژي ل ریرد انتاني به انگازه ساکر باش
 کنگ.است چرا که براي سازمان مزکت رقابتي اکماد مي

ي من قطع خناهگ خگ چونن ممونزش اموري تم روي هاکي است که بندجهل باشباش ممنزش از اولی
 خند.محتنب مي

پتانتیل بقا در 
خراکط سات 

 سازماني
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