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چکيده
منابع انساني بدون داشتن دانش و مهارتهاي الزم قادر به انجام وظايف و فعاليتهاي سازمان نميباشد .آماده
شدن براي ايفاي نقش يا شغل مستلزم صرف وقت زياد و کسب آموزشهاي تخصصي است که برگزاري دورههاي
آموزشي مرتبط توسط سازمان ها را به دنبال دارد .بنابراين ،با توجه به اينکه سازمان ها هزينههاي بسياري را صرف
آموزش منابع انساني ميکنند ،ضروري است جهت افزايش کيفيت اين دورهها ،نارساييهاي مربوط به آن شناسايي
شود.
اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويتبندي نارساييهاي نظام آموزش کارکنان در سازمان مالياتي شهر تهران در
سال  4931انجام شده است .روش تحقيق توصيفي -پيمايشي است .در اين پژوهش از دو پرسشنامه که پرسشنامه اول
بر اساس طيف ليکرت جهت شناسايي نارساييها و پرسشنامه دوم بر اساس رويکرد تحليل سلسله مراتبي جهت
اولويتبندي آن ها استفاده شده است .به اين منظور از نظرات  41نفر خبره در امر آموزش کارکنان استفاده شده است.
نتايج حاصل نشان ميدهد که بيشترين نارساايي مرباوط باه مرحلاه اجاراي دورههااي آموزشاي اسات .در باين
نارساييهاي مربوط به مرحله نيازسنجي ،عامل توجه ناکافي به نظرخواهي از کارکنان و مديران سازمان درباره نيازهاي
آموزشي مربوط به شاغل خاود باا وزن  0/119بيشاترين اهميات را دارد .در باين نارسااييهااي مرباوط باه مرحلاه
برنامهريزي ،تعهد ناکافي در مورد آموزش نيروي انساني در سازمان است که با وزن  0/191از اولويت بااليي برخوردار
است .در بين نارساييهاي مرحله اجرا ،تناسب ناکافي بين روشهاي آموزشي باا اهاداف ياادگيري باا وزن  0/111از
اهميت بااليي برخوردار است و بين نارساييهاي مرحله ارزيابي نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي آموزش کارکنان به
دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب دوره هاي آموزشي با وزن  0/164از اهميت بااليي برخوردار است.
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مقدمه

آيا نارساييهاي نظام آموزش کارکنان در سازمان

هنگام تعيين اهداف سازماني آنچه بيش از هر

مالياتي شهر تهران بررسي شده است؟ و به دنبال آن در

موضوعي مهم ميباشد ،نقش نيروي انساني است و

نظر دارد به شناسايي و اولويت بندي اين نارساييها

براي رسيدن به موفقيت در هر مرحله بايد توان نيروي

بپردازد.

انساني موجود را شناخت .روشن است كه استفاده از
افراد باهوش به تنهايي براي كسب موفقيت سازمان

مباني نظري و مدل مفهومي تحقيق

كافي نخواهد بود ،پرورش استعدادها و در مسير

در الگوهاااي مختلااف فراينااد آمااوزش کارکنااان،

صحيح قرار دادن آن ها نكتهاي اساسي است و براي

مراحاال گوناااگوني ذکاار ماايشااود .در اياان بخااش

طراحي مسير متناسب با اهداف سازمان ،آموزش

مراحااال فرايناااد آماااوزش بااار اسااااس الگاااوي

نيروي انساني اولين نقش را خواهد داشت.

 ISO10015کااه شااامل گااامهاااي نيازساانجي ،برنامااه-

سازمان هاي موفق آن هايي هستند كه به مقوله
آموزش با ديدگاه سرمايهگذاري استراتژيك مينگرند.

ري ازي ،اجاارا و ارزي اابي اساات ،مااورد بررس اي قاارار
گرفته است.
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سرعت توليد دانشهاي جديد ،تاكيد و خواست

نيازسنجي آموزش فرايندي است براي شناسايي

مشتريان بر افزايش كيفيت كاال و خدمات ،تغييرات

نيازها (فاصله ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد) و

مدام در نوع درخواستها ،تاكيد بر افزايش مهارت

درجهبندي آن ها به ترتيب اولويت و انتخاب نيازهايي

كاركنان براي افزايش كارايي و استفاده بهينه از زمان و

که بايد کاهش يافته و يا حذف شوند (عباسزادگان و

تجهيزات از جمله داليل توجه به نقش آموزش

ترکزاده 2611 ،6833؛ فتحي .)28 ،6832 ،در بحث

کارکنان ميباشند (شکوهي .)6831 ،مهمترين و

نيازسنجي آموزشي نارساييهايي ميتواند وجود داشته

اساسيترين ثروت هر جامعه براي توسعه پايدار ،نيروي

باشد .از جمله اين موارد ميتوان به مواردي چون عدم

انساني آن جامعه ميباشد و هر تالشي كه در راستاي

توجه براي افزايش تنوع شغلي در نيازسنجي آموزشي،

توسعه انجام شود بايد بر فعاليت نيروي انساني تمركز

در نظر گرفتن رويکرد جامعنگرانه در خصوص تعيين

يابد (دوالن و شولر .)2612 ،6831 4از اين رو ،دولتها

منابع نيازسنجي آموزشي ،عدم استفاده از ابزارهاي

در فرايند توسعه و شکوفايي کشورها به فراهم آوردن

موثر در تعيين نيازهاي آموزشي ،دقت اندک در تعيين

نظام اداري کاردان و شايسته نياز دارند .از راه باال بردن

دورههاي آموزشي ،عدم تعيين دقيق اهداف رفتاري

تراز تخصص ،دانش و آگاهيهاي علمي و فني ميتوان

براي دورههاي آموزشي (نوري و پيدايي،)6831 ،

به توانمندي نظام اداري دست يافت (طوسي،6821 ،

توجه اندک به نظرخواهي از مديران ،کارکنان و

 .)38به طور كلي فرآيند آموزش را ميتوان به چهار

شرکتکنندگان درباره نيازهاي آموزشي مربوط به شغل
1

بخش اصلي نيازسنجي آموزشي ،تهيه و تدوين برنامه

خود (امبه ، )2161 ،ميزان تطابق اندک محتواي دوره

آموزشي ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزشيابي برنامه

با شرح وظايف کارکنان ،و توجه اندک به تعيين

آموزشي تقسيم نمود و براي شناخت مشكالت موجود

نيازهاي آموزشي در سازمان به صورت ساليانه

الزم است فرايندهاي مورد اشاره به طور دقيق شناسايي

(اردبيلي )6831 ،اشاره نمود.

و وضعيت کنوني در هر يك ازاين مراحل مشخص

برنامهريزي آموزش در حقيقت عبارت است از

شود (ميرسپاسي .)228 ،6818،با توجه به مطالب ذکر

تعيين اهداف آموزش و پيشبيني عمليات و

شده اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سوال است که

فعاليتهاي آموزش براي رسيدن به هدفهاي آموزش
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از قبل تعيين شده با توجه به امکانات و محدوديتهاي

پور ،)6811 ،استفاده نکردن از متخصصان و کارشناسان
4

آموزش و همچنين نظام ارزشي جامعه (ابطحي،6838 ،

خبره (هاسليندا ;211،امبه ، )2161 ،عدم تشکيل

 .)18در مورد برنامهريزي آموزشي نارساييهايي مي-

گروهها براي يادگيري (اردبيلي6831 ،؛ سارکر،

تواند وجود داشته باشد .از جمله اين موارد ميتوان به

6

 ،) 2161کاهش واحدهاي آموزشي ،کاهش دورههاي
7

دورههاي آموزشي (طباطبايي ،)6833 ،تئوريک و مبتني

در رابطه با تکنولوژي (سارکر ،)2161 ،عدم تناسب

بر محفوظات بودن برنامههاي آموزشي (پورصادق،

روشهاي آموزشي با اهداف يادگيري (پورصادق،

6832؛ هاسليندا ،)21119 ،متناسب نبودن نيازهاي

 ،)6832توجه اندک به اطالعرساني و هماهنگيهاي

آموزشي مديران متناسب با استراتژي سازمان

مناسب از طريق واحد آموزش در قبل و حين اجراي

(پورصادق ،)6832 ،عدم توجه به ارسال به موقع تقويم

آموزش ،توجه اندک به فضا و تجهيزات مناسب براي

آموزشي ساليانه از طرف واحد آموزش به واحدهاي

برگزاري دوره ،توجه اندک به نظم و انضباط محيط

مختلف سازمان ،تخصيص بودجه و اعتبار ناکافي به

آموزش در حين اجراي دوره ،استفاده اندک از اساتيد

آموزش کارکنان ،توجه اندک به در نظر گرفتن طبقه

توانمند براي تدريس ،استفاده اندک از وسايل آموزشي

شغلي افراد براي شرکت در دوره ،انعطاف پذيري

و کمک آموزشي مناسب ،توجه کم به مناسب بودن

اندک زمان برگزاري دورهها ،توجه اندک به حداقل و

امکانات رفاهي در حين برگزاري دوره (اردبيلي،

حداکثر سن براي شرکت در دوره ،توجه اندک در

 ،)6831و توجه اندک به اعالم زمانبندي اجراي دوره

خصوص مدنظر قرار دادن تجربه افراد براي شرکت در

از قبل (اردبيلي6831 ،؛ شهنوازي )6831 ،اشاره نمود.

دوره ،تالش اندک براي ارتقاي ميزان انگيزش يادگيري

براي تعيين نتيجه اجراي يک برنامه آموزشي الزم

در شرکتکنندگان ،توجه اندک به براي مشخص کردن

است عملکردهاي آن مورد ارزيابي قرار گيرد ،تا بتوان

منابع دوره قبل از شروع آن ،توجه ناکافي به ميزان

انحرافات احتمالي از هدفهاي برنامه را کشف و

کيفيت مطالب درسي دوره ،تناسب اندک بين مکان

تصحيح و از انجام هزينههاي بينتيجه جلوگيري نمود

آموزش و محتواي ارايه شده (اردبيلي ،)6831 ،و تعهد

(ميرسپاسي .)223 ،6818 ،در مورد اجراي برنامههاي

ناکافي در مورد آموزش نيروي انساني در سازمانها

آموزشي نارساييهايي ميتواند وجود داشته باشد .از

(هاسليندا 1)2111 ،اشاره نمود.

جمله اين موارد ميتوان به مواردي چون کم توجهي

اجراي برنامه عبارت است از بيان کردن آنچه

به فرهنگ ارزيابي آموزشي (طباطبايي6833 ،؛

طراحي شده است و تا زماني که برنامه اجرا نشود نمي

امبه ،)32161،نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي

توان در مورد آثار آن قضاوت کرد .اين مرحله در عين

آموزش کارکنان به دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب

حالي که ساده ترين مرحله است از اهميت و

دورههاي آموزشي (طباطبايي ،)6833 ،مشکالت مربوط

حساسيت خاص نيز برخوردار است (قورچيان،6821 ،

به تهيه شاخصها و استانداردهاي آموزشي (طباطبايي،

 .)38در مورد اجراي برنامههاي آموزشي نارسايي هايي

6833؛ شکوهي ،)6831 ،تاکيد اصلي بر ارزشيابي از

ميتواند وجود داشته باشد .از جمله اين موارد ميتوان

آموختههاي کارکنان و توجه نکردن به ديگر معيارهاي

به مواردي چون متنوع نبودن روشهاي آموزش

ارزيابي ،عدم استفاده از طرحهاي مختلف و روشهاي

(عباسپور6811 ،؛ شکوهي ،)6831 ،تسلط نداشتن

مختلف اجراي ارزيابي (عباسپور ،)6811 ،عدم توجه

بسياري از کارشناسان به طرح هاي آموزشي (عباس-

به محتواي دورههاي آموزشي در ارزيابي (پورصادق،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مواردي چون مشارکت ضعيف مديران در طراحي

آموزشي (بارنز ، )6132 ،عدم پويايي و انعطافپذيري
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اين تحقيق بر اساس طرح تحقيق از نوع توصيفي

 ،)6832ميزان تغيير رفتار يادگيرندگان مورد ارزيابي
قرار نگرفته است (پورصادق6832 ،؛ شهنوازي،

است .روش مورد استفاده براي اجراي تحقيقات

 ،)6831توجه اندک به انجام نظرسنجي از شرکت-

توصيفي در بيشتر موارد پيمايشي ميباشد .از آنجا که

کنندگان در پايان دوره ،توجه اندک به تشخيص ميزان

اين تحقيق در سازمان واقعي و عيني صورت گرفته

يادگيري شرکتکنندگان در حين دوره از طريق آزمون

است و از نتايج آن به طور عملي استفاده کرد ،يک

پاياني ،توجه اندک استادان و مسووالن آموزش به

تحقيق کاربردي است.

آزمونهاي پاياني دورهها (اردبيلي )6831 ،اشاره نمود.
بنابراي ن با توجه به مطالعات انجام شده مدل مفهومي

جمعآوري دادهها

تحقيق طراحي شده است (شکل .)6

جامعه آماري پژوهش حاضر سازمان مالياتي شهر
تهران ميباشد .در تحقيق حاضر از نظرات خبرگان

روش تحقيق

استفاده شده است .خبرگان اين پژوهش شامل مديران

سال پنجم  /شماره پانزدهم و شانزدهم /پاييز و زمستان 9313

نارساییهای نیازسنجی آموزشی
 توجه کم به نظرخواهی از مدیران ،کارکنان و شرکت کنندگان درباره نیازهای آموزشی مربوط به شغل خود میزان تطابق اندک محتوای دوره با شرح وظایف کارکنان -توجه اندک به تعیین نیازهای آموزشی در سازمان به صورت سالیانه

نارساییهای اجرای برنامههای آموزشی

نارساییهای برنامهریزی آموزشی
 مشارکت ضعیف مدیران در طراحی دوره های آموزشی -تئوریک و مبتنی بر محفوظات بودن برنامه های آموزشی

 متنوع نبودن روش های آموزش -تسلط نداشتن بسیاری از کارشناسان به طرح های آموزشی

 رویکرد گذشته نگر آموزش متناسب نبودن نیازهای آموزشی مدیران با استراتژی سازمان عدم توجه به ارسال به موقع تقویم آموزشی سالیانه از طرفواحد آموزش به واحدهای مختلف سازمان

 استفاده نکردن از متخصصان و کارشناسان خبره عدم تشکی ل گروه ها برای یادگیری کاهش واحدهای های اموزشی -کاهش دوره های آموزشی

 تخصیص بودجه و اعتبار ناکافی به آموزش کارکنان توجه اندک به در نظر گرفتن طبقه شغلی افراد برای شرکتدر دوره
 انعطاف پذیری اندک زمان برگزاری دوره ها توجه اندک به حداقل و حداکثر سن برای شرکت در دوره توجه اندک در خصوص مدنظر قرار دادن تجربه افراد برایشرکت دوره
 تالش اندک برای ارتقا میزان انگیزش یادگیری در شرکتکنندگان
 توجه اندک برای مشخص کردن منابع دوره قبل از شروع آن توجه ناکافی به میزان کیفیت مطالب درسی دوره تناسب اندک بین مکان آموزش و محتوای ارائه شده -تعهد ناکافی در مورد آموزش نیروی انسانی در سازمان ها

نارساییهای
آموزش
كاركنان

 عدم پویایی و انعطاف پذیری دررابطه با تکنولوژی عدم تناسب روش های آموزشی با اهداف یادگیری توجه اندک به اطالع رسانی و هماهنگی های مناسب از طریق واحدآموزش در قبل و حین اجرای آموزش
 توجه اندک به فضا و تجهیزات مناسب برای برگزاری دوره توجه اندک به نظم و انضباط محیط آموزش در حین اجرای دوره استفاده اندک از اساتید توانمند برای تدریس توجه اندک به اعالم زمان بندی اجرای دوره از قبل استفاده اندک از وسائل آموزشی و کمک آموزشی مناسب -توجه کم به مناسب بودن امکانات رفاهی در حین برگزاری دوره

نارساییهای ارزیابی آموزشی
 کم توجهی به فرهنگ ارزیابی آموزشی نامشخص بودن نتاای و پیامادهای آماوزش کارکناان باه دلیال نباودن الگاوی ارزیاابی مناساب دوره هاایآموزشی
 مشکالت مربوط به تهیۀ شاخص ها و استانداردهای آموزشی تاکید اصلی بر ارزیابی از آموخته های کارکنان و توجه نکردن به دیگر معیارهای ارزیابی عدم استفاده از طرح های مختلف و روش های مختلف اجرای ارزیابی عدم توجه به محتوای دوره های آموزشی در ارزیابی میزان تغییر رفتار یادگیرندگان مورد ارزیابی قرار نگرفته است توجه اندک به انجام نظرسنجی از شرکت کنندگان در پایان دوره ت وجه اندک به تشخیص میزان یادگیری شرکت کنندگان در حین دوره از طریق آزمون پایانی -توجه اندک استادان و مسووالن آموزش به آزمون های پایانی دوره ها

شکل ( 6)6مدل مفهومي نارسايي هاي نظام آموزش کارکنان

3
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ارشد ،مديران مياني و تعدادي از کارشناسان در امر

تجزيه و تحليل دادهها

آموزش کارکنان در سازمان مالياتي شهر تهران و

بر اساس پرسشنامه ،گويههايي که از نظر خبرگان

همچنين استادان دانشگاه ميباشند .بنابراين ،خبرگان

به عنوان نارساييهاي آموزش کارکنان سازمان مالياتي

داراي مشخصاتي چون داراي مدرک تحصيلي

شهر تهران داراي اهميت بيشتري بودند ،و نيز با

کارشناسي ارشد به باال ،سابقه کار مرتبط با آموزش

رسالت و اهداف سازمان همخواني داشتند ،استخراج

کارکنان ،وقوف علمي بر مساله آموزش کارکنان ،و

گرديد (جدول .)6

وقوف اجرايي بر مساله آموزش کارکنان بودند.
جدول ( 6)6نارساييهاي نظام آموزش کارکنان
گزينهها

رديف

جمع کل

ميانگين هندسي

نارساييهاي مربوط به مرحله نيازسنجي آموزشي کارکنان
4

توجه ناکافي به نظرخواهي ازمديران و کارکنان سازمان مالياتي درباره نيازهاي آموزشي مربوط به شغل خود

13

1

1

استفاده ناکافي از الگوهاي نيازسنجي موثر در تعيين نيازهاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي

19

9/43

9

توجه ناکافي به تعيين نيازهاي آموزشي اداره امور مالياتي به صورت ساليانه

94

1/34

1

تطابق اندک محتواي دوره هاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي با شرح وظايف کارکنان

14

9/74

4

در نظرگرفتن رويکرد جامع و کلي در خصوص تعيين منابع نيازسنجي آموزشي

99

1/74

نارساييهاي مربوط به مرحله برنامهريزي آموزشي کارکنان
7

ميزان انعطاف پذيري اندک زمان برگزاري دوره هاي آموزشي در سازمان مالياتي

94

1/43

3

توجه ناکافي به درنظرگرفتن طبقه شغلي کارکنان براي شرکت در دوره ها

94

1/34

3

توجه ناکافي در خصوص مدنظر قرار دادن تجربه کارکنان براي شرکت در دوره هاي آموزشي

99

1/74

40

توجه ناکافي به ميزان کيفيت مطالب آموزشي در هر دوره

99

1/74

44

توجه ناکافي براي مشخص بودن منابع دوره هاي آموزشي قبل از شروع آن

94

1/43

41

تناسب ناکافي بين مکان هاي آموزشي با محتواي ارائه شده

90

1/4

49

تالش ناکافي براي ارتقا ميزان انگيزش يادگيري در شرکت کنندگان

94

1/34

41

تخصيص بودجه و اعتبار ناکافي جهت آموزش کارکنان اداره امور مالياتي

13

1/03

44

مشارکت ضعيف مديران در طراحي دوره هاي آموزشي

14

9/14

46

تئوريک بودن برنامه هاي آموزشي کارکنان در اداره امور مالياتي

94

1/34

47

تعهد ناکافي در مورد آموزش نيروي انساني در سازمان مالياتي

14

9/14

نارساييهاي مربوط به مرحله اجراي برنامههاي آموزشي کارکنان
43

توجه ناکافي به اطالع رساني و هماهنگي هاي مناسب از طريق واحد آموزش در قبل و حين اجراي آموزش

91

1/39

43

توجه ناکافي به نظم و انضباط محيط آموزش در حين اجراي دوره

91

1/66

10

توجه ناکافي به اعالم زمان بندي اجراي دوره از قبل

90

1/4

14

توجه ناکافي به مناسب بودن امکانات رفاهي در حين برگزاري دوره

94

1/43

11

استفاده ناکافي از کارشناسان خبره و توانمند براي تدريس

97

9/03

19

استفاده ناکافي از وسايل آموزشي و کمک آموزشي مناسب

91

1/66

11

توجه ناکافي به فضا و تجهيزات مناسب براي برگزاري دوره

96

9

14

متنوع نبودن روش هاي آموزش کارکنان در اداره امور مالياتي

94

1/34

16

تشکيل ندادن گروه براي يادگيري

19

9/43

17

کم بودن دوره هاي آموزشي

93

9/46

13

انعطاف ناپذيري در رابطه با تکنولوژي هاي مربوط به آموزش کارکنان در اداره امور مالياتي

14

9/14

13

تناسب ناکافي بين روش هاي آموزشي با اهداف يادگيري

97

9/03

نارساييهاي مربوط به مرحله ارزيابي برنامههاي آموزشي کارکنان

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

6

توجه ناکافي به ارسال به موقع تقويم آموزشي ساليانه از طرف واحدهاي مختلف اداره امور مالياتي

11

9/6
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جمع کل

ميانگين هندسي

گزينهها

رديف
90

نامشخص بودن ميزان يادگيري شرکت کنندگان در حين دوره از طريق آزمون پاياني

19

9/43

94

توجه ناکافي استادان و مسوولين آموزش به آزمون هاي پاياني دوره ها

91

1/39

91

توجه ناکافي به انجام نظرسنجي از شرکت کنندگان در پايان هر دوره

99

1/74

99

توجه ناکافي به فرهنگ ارزيابي آموزشي

14

9/14

91

مشکالت مربوط به تهيه شاخص ها و استانداردهاي ارزيابي آموزشي

96

9

94

تاکيد اصلي بر ارزشيابي از آموخته هاي کارکنان و توجه نکردن به ديگر معيارهاي ارزيابي

94

1/43

96

استفاده ناکافي از طرح هاي مختلف و روش هاي گوناگون ارزيابي

94

1/34

97

توجه ناکافي به محتواي دوره هاي آموزشي در ارزيابي

91

1/66

93

نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي آموزش کارکنان به دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب دورههاي آموزشي

96

9
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سپس با استفاده از ميانگين هندسي که براي نتايج

(قدسيپور ،)682 ،6832 ،و ساير معيارها در مراحل

حاصل از پاسخگويي هر خبره با توجه به پست و

بعدي براي انجام مقايسههاي زوجي مورد استفاده قرار

سمت ايشان ضريبي در نظر گرفته شده است،

گرفت .از بين  83معيار اوليه 26 ،معيار حذف و 62

گويههايي که متوسط ميانگين امتياز آن ها از 8

معيار جهت انجام مقايسات زوجي وارد مرحله دوم

(ميانگين مقياس ليکرت) کمتر بود ،حذف شد

شد (جدول .)2

جدول ( 6)2نارساييهاي نظام آموزش کارکنان سازمان مالياتي شهر تهران
گزينهها

رديف

نارساييهاي مربوط به مرحله نيازسنجي آموزشي کارکنان در اداره امور مالياتي شهر تهران
4

توجه ناکافي به نظرخواهي از مميزين و سرمميزين اداره امور مالياتي مالياتي درباره نيازهاي آموزشي مربوط به شغل خود

1

استفاده ناکافي از الگوهاي نيازسنجي موثر در تعيين نيازهاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي

9

تطابق اندک محتواي دوره هاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي با شرح وظايف کارکنان
نارساييهاي مربوط به مرحله برنامهريزي آموزشي کارکنان در اداره امور مالياتي شهر تهران

1

توجه ناکافي به ارسال به موقع تقويم آموزشي ساليانه از طرف واحدهاي مختلف اداره امور مالياتي

4

تخصيص بودجه و اعتبار ناکافي جهت آموزش کارکنان اداره امور مالياتي

6

مشارکت ضعيف مديران در طراحي دورههاي آموزشي

7

تعهد ناکافي در مورد آموزش نيروي انساني در سازمان مالياتي
نارساييهاي مربوط به مرحله اجراي برنامههاي آموزشي کارکنان در اداره امور مالياتي شهر تهران

3

استفاده ناکافي از کارشناسان خبره و توانمند براي تدريس

3

توجه ناکافي به فضا و تجهيزات مناسب براي برگزاري دوره

40

تشکيل ندادن گروه براي يادگيري

44

کم بودن دوره هاي آموزشي

41

انعطاف ناپذيري در رابطه با تکنولوژي هاي مربوط به آموزش کارکنان در اداره امور مالياتي ()E-TAX

49

تناسب ناکافي بين روش هاي آموزشي با اهداف يادگيري
نارساييهاي مربوط به مرحله ارزيابي برنامههاي آموزشي کارکنان در اداره امور مالياتي شهر تهران

41

نامشخص بودن ميزان يادگيري شرکتکنندگان در حين دوره از طريق آزمون پاياني

44

توجه ناکافي به فرهنگ ارزيابي آموزشي

46

مشکالت مربوط به تهيه شاخصها و استانداردهاي ارزيابي آموزشي

47

نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي آموزش کارکنان به دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب دورههاي آموزشي

شناسايي و اولويتبندي نارساييهاي نظام آموزش کارکنان سازمان مالياتي شهر تهران 19 /

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل ( 6)1درخت سلسله مراتبي
در مرحله دوم ،پس از تعيين نارساييهاي آموزش

در مرحله دوم اقدام به طراحي پرسشنامه شماره دو

کارکنان در سازمان مالياتي شهر تهران ،براي

شده است .در هر بخش از جداول مقايسات زوجي

اولويتبندي عوامل از تکنيک فرايند تحليل سلسله

پرسشنامه شماره دو ،تعداد پرسشهاي موجود طبق

مراتبي استفاده شده است .روند تحليل شامل تشکيل

قاعده متناسب با تعداد عناصري است که قرار است با

مدل مفهومي بر اساس رويکرد تحليل سلسله-مراتبي

هم مقايسه شوند در نظر گرفته شد .مقايسه دو به دو

دادهها ،تشکيل ماتريس مقايسات زوجي ،تعيين نرخ

با استفاده از مقياسي که شامل ترجيح يکسان ،يکسان تا

ناسازگاري است.

نسبتا مهمتر ،نسبتا مهمتر ،نسبتا مهمتر تا اهميت زياد،

براي انجام مقايسات زوجي جهت تعيين اولويت

اهميت زياد ،اهميت زياد تا بسيار زياد ،اهميت بسيار

اين نارساييها ابتدا الزم است که نمودار سلسله مراتبي

زياد بود ،طراحي گرديد (جدول  .)8به هنگام مقايسه

ترسيم گردد.

دو به دو ،در آغاز بايد معادل اهميت دو به دو به طريق
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رتبهاي مشخص ،سپس مقدار عددي متناظر با آن در

خاصيت معکوس بودن را در ماتريس مقايسه زوجي

جدول مقايسهاي آورده شود ،قطر ماتريس با عدد يک

حفظ ميکند.

نشان داده ميشود ،زيرا ترجيح هر سيستم به خودش

نتايج تحقيق

يکسان است .ماتريس هاي مقايسهاي در  AHPيک

تعيين اولويت نارساييهاي مرحله نيازسنجي

ماتريس معکوس است .يکي از بهترين روشها براي

آموزشي
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ترکيب جدولهاي مقايسه اي پاسخدهندگان ،استفاده از

زيرمعيارهاي مرحله نيازسنجي آموزشي عبارت از

ميانگين هندسي است .ميانگين هندسي به محقق کمک

توجه ناکافي به نظرخواهي از مميزين و سرمميزين

خواهد کرد ضمن در نظر گرفتن قضاوت هر عضو ،به

اداره امور مالياتي درباره نيازهاي آموزشي مربوط به

قضاوت گروه درباره مقايسه زوجي دست يابد .از آنجا

شغل خود ،استفاده ناکافي از الگوهاي نيازسنجي موثر

که مقايسات زوجي دادههايي به صورت نسبت ايجاد

در تعيين نيازهاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي و

خواهد کرد ،ميانگين هندسي از نظر رياضي براي آن ها

تطابق اندک محتواي دورههاي آموزشي کارکنان اداره

بهترين است .به عالوه معکوس بودن ماتريس مقايسه

امور مالياتي با شرح وظايف کارکنان ميباشد .ميانگين

استفاده از ميانگين را بيشتر از هر چيز موجه مي سازد.

هندسي ديدگاه خبرگان جهت تعيين اولويت

همچنانکه ساعتي و اکزل نشان داده اند ،ميانگين

زيرمعيارهاي مرحله نيازسنجي آموزشي در جدول زير

هندسي ،مناسب ترين قاعده رياضي براي ترکيب

ارايه شده است .به دليل اينکه از سه شاخص استفاده

قضاوتها در  AHPاست .به اين خاطر که ميانگين

شده است ،بنابراين سه مقايسه زوجي انجام گرفته
است.

جدول ( 6)8اهميت هر عامل با توجه به متغيرهاي زباني
کامال

اهميت بسيار زياد

اهميت

اهميت زياد

اهميت

نسبتا مهمتر تا

نسبتا

يکسان تا

مهمتر

تا کامال مهمتر

بسيار زياد

تا بسيار زياد

زياد

اهميت زياد

مهمتر

نسبتا مهمتر

1

3

7

6

4

1

9

1

يکسان
4

جدول ( 6)1وزن زيرمعيارهاي مرحله نيازسنجي آموزشي
معيار
زيرمعيارهاي
مرحله نيازسنجي
آموزشي

شاخص
توجه ناکافي به نظرخواهي از مميزين و سرمميزين اداره امور مالياتي مالياتي درباره نيازهاي
آموزشي مربوط به شغل خود

وزن
0/119

استفاده ناکافي از الگوهاي نيازسنجي موثر در تعيين نيازهاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي

0/431

تطابق اندک محتواي دوره هاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي با شرح وظايف کارکنان

0/909

نمودار ( 6)6اولويت زيرمعيارهاي مرحله نيازسنجي آموزشي
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جدول ( 6)8وزن زيرمعيارهاي مرحله برنامهريزي آموزشي
معيار
زيرمعيارهاي
مرحله برنامه-
ريزي آموزشي

وزن

شاخص
توجه ناکافي به ارسال به موقع تقويم آموزشي ساليانه از طرف واحدهاي مختلف اداره امور مالياتي

0/067

تخصيص بودجه و اعتبار ناکافي جهت آموزش کارکنان اداره امور مالياتي

0/131

مشارکت ضعيف مديران در طراحي دورههاي آموزشي

0/461

تعهد ناکافي در مورد آموزش نيروي انساني در سازمان مالياتي

0/191

نمودار ( 6)2اولويت زيرمعيارهاي مرحله برنامهريزي آموزشي

سرمميزين اداره امور مالياتي درباره نيازهاي آموزشي

از بيشترين اولويت برخوردار است .نرخ ناسازگاري

مربوط به شغل خود با وزن  1/128از بيشترين اولويت

محاسبه شده با نرمافزار برابر  1/18خواهد بود که چون

برخوردار است .نرخ ناسازگاري محاسبه شده توسط

از  1/61کمتر است ميتوان گفت که سازگاري خوبي

نرم افزار  Expert choiceبرابر  1/182خواهد بود که

در مقايسات برقرار است.

چون از  1/61کمتر است ،ميتوان گفت سازگاري
خوبي در مقايسات برقرار است.

تعيين اولويت نارساييهاي مرحله اجراي برنامههاي
آموزشي

تعيين اولويت نارساييهاي مرحله برنامهريزي
آموزشي

زيرمعيارهاي مرحله اجراي برنامههاي آموزشي
شامل استفاده ناکافي از کارشناسان خبره و توانمند

زيرمعيارهاي مرحله برنامهريزي آموزشي شامل

براي تدريس ،توجه ناکافي به فضا و تجهيزات مناسب

توجه ناکافي به ارسال به موقع تقويم آموزشي ساليانه

براي برگزاري دوره ،تشکيل ندادن گروه براي

از طرف واحدهاي مختلف اداره امور مالياتي،

يادگيري ،کم بودن دورههاي آموزشي ،انعطاف ناپذيري

تخصيص بودجه و اعتبار ناکافي جهت آموزش

در رابطه با تکنولوژيهاي مربوط به آموزش کارکنان

کارکنان اداره امور مالياتي ،مشارکت ضعيف مديران در

در اداره امور مالياتي ( )E-TAXو تناسب ناکافي بين

طراحي دورههاي آموزشي و تعهد ناکافي در مورد

روشهاي آموزشي با اهداف يادگيري ميباشد .ميانگين

آموزش نيروي انساني در سازمان مالياتي ميباشد.

هندسي ديدگاه خبرگان جهت تعيين اولويت

ميانگين هندسي ديدگاه خبرگان جهت تعيين اولويت

زيرمعيارهاي مرحله اجراي برنامههاي آموزشي در

زيرمعيارهاي مرحله برنامهريزي آموزشي در جدول 8

جدول  1ارايه شده است .به دليل اينکه از شش

ارايه شده است .به دليل اينکه از چهار شاخص استفاده

شاخص استفاده شده است ،بنابراين پانزده مقايسه

شده است ،بنابراين شش مقايسه زوجي انجام گرفته

زوجي انجام گرفته است.

است .به اين ترتيب ،نارسايي تعهد ناکافي در مورد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نارسايي توجه ناکافي به نظرخواهي از مميزين و

آموزش نيروي انساني در سازمان مالياتي با وزن 1/182
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جدول ( 6)1زيرمعيارهاي مرحله اجراي برنامههاي آموزش
شاخص

معيار

وزن

استفاده ناکافي از کارشناسان خبره و توانمند براي تدريس

0/193

زيرمعيارهاي

توجه ناکافي به فضا و تجهيزات مناسب براي برگزاري دوره

0/447

مرحله اجراي

تشکيل ندادن گروه براي يادگيري

0/03

برنامههاي

کم بودن دوره هاي آموزشي

0/444

آموزشي

انعطاف ناپذيري در رابطه با تکنولوژي هاي مربوط به آموزش کارکنان در اداره امور مالياتي ()E-TAX

0/406

تناسب ناکافي بين روش هاي آموزشي با اهداف يادگيري

0/111

سال پنجم  /شماره پانزدهم و شانزدهم /پاييز و زمستان 9313

نمودار ( 6)8زيرمعيارهاي مرحله اجراي برنامههاي آموزشي
بر اين اساس ،نارسايي تناسب ناکافي بين

در حين دوره از طريق آزمون پاياني ،توجه ناکافي به

روشهاي آموزشي با اهداف يادگيري با وزن  1/212از

فرهنگ ارزيابي آموزشي ،مشکالت مربوط به تهيه

بيشترين اولويت برخوردار است .نرخ ناسازگاري

شاخصها و استانداردهاي ارزيابي آموزشي و

محاسبه شده با نرمافزار برابر  0/03خواهد بود که چون

نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي آموزش کارکنان به

از  1/61کمتر است ميتوان گفت که سازگاري خوبي

دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب دوره هاي آموزشي

در مقايسات برقرار است.

ميباشد .ميانگين هندسي ديدگاه خبرگان جهت تعيين
اولويت زيرمعيارهاي مرحله ارزيابي برنامههاي

تعيين

اولويت

نارذساييهاي

مرحله

ارزيابي

آموزشي در جدول  2ارايه شده است .به دليل اينکه از
چهار شاخص استفاده شده است ،بنابراين شش مقايسه

برنامههاي آموزشي
زيرمعيارهاي مرحله ارزيابي برنامههاي آموزشي

زوجي انجام گرفته است.

شامل نامشخص بودن ميزان يادگيري شرکتکنندگان
جدول ( 6)2زيرمعيارهاي مرحله ارزيابي برنامههاي آموزشي
معيار
زيرمعيارهاي
مرحله بر ارزيابي
برنامههاي
آموزشي

شاخص

وزن

نامشخص بودن ميزان يادگيري شرکت کنندگان در حين دوره از طريق آزمون پاياني

0/439

توجه ناکافي به فرهنگ ارزيابي آموزشي

0/414

مشکالت مربوط به تهيه شاخصها و استانداردهاي ارزيابي آموزشي

0/141

نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي آموزش کارکنان به دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب دورههاي
آموزشي

0/164
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نمودار ( 6)1زيرمعيارهاي مرحله اجراي برنامههاي آموزشي

پيامدهاي آموزش کارکنان به دليل نبودن الگوي

عباس پور ( )6811و اکبري ( )6832و رشتياني

ارزيابي مناسب دوره هاي آموزشي با وزن  1/118از

( )6831همراستا بوده ،از نظر آنها بين وضعيت

بيشترين اولويت برخوردار است .نرخ ناسازگاري

موجود و مطلوب نيازسنجي فاصله وجود دارد.

محاسبه شده با نرم افزار برابر  1/16خواهد بود که

همچنين يافته هاي اين سوال با برخي از يافتههاي

چون از  1/61کمتر است ميتوان گفت که سازگاري

کامراني ،زفرقندي ،طباطبايي ،شکوهي و آل تراونه

خوبي در مقايسات برقرار است.

همراستا است.
سوال دوم 6آسيبهاي مربوط به مرحله طراحي و

بجث و نتيجهگيري
خالصه يافتههاي تحقيق و بحث در مورد يافتهها6
سوال اول 6نارساييهاي مربوط به مرحله نيازسنجي
آموزشي کدامند؟

برنامه ريزي آموزش کارکنان سازمان مالياتي شهر
تهران کدام اند؟
در مورد مرحله نيازسنجي بر اساس ميانگين
هندسي بدست آمده ،نارسايي هاي اين حيطه شناسايي

در مورد مرحله نيازسنجي بر اساس ميانگين

و با کمک رويکرد تحليل سلسله مراتبي دادهها

هندسي بدست آمده ،نارسايي هاي اين حيطه شناسايي

(مقايسات زوجي) هر يک از موارد اين فرآيند

و با کمک رويکرد تحليل سلسله مراتبي دادهها

اولويتبندي گرديد.

(مقايسات زوجي) هر يک از موارد اين فرآيند اولويت

بحث در مورد يافتههاي حاصل از سوال دوم6

بندي گرديد.

بطور کلي يافتههاي بدست آمده از تحقيق نشان

بحث در مورد يافتههاي حاصل از سوال اول6

ميدهد که در مرحله طراحي و برنامه ريزي آموزشي

به طور کلي يافتههاي بدست آمده از تحقيق نشان

بايستي به تخصيص بودجه و اعتبار کافي ،مشارکت

ميدهد که در بعد نيازسنجي بايستي به نظرخواهي از

مديران به طراحي دورههاي آموزشي ،تعهد کافي در

مديران و کارشناسان و مديران بالفصل کارکنان سازمان

مورد آموزش نيروي انساني در سازمان و توجه کافي

دربارهي نيازهاي آموزشي مربوط به شغل خود ،استفاده

به ارسال به موقع تقويم آموزشي ساليانه از طرف

از الگوهاي نيازسنجي در تعيين نيازهاي آموزشي

واحدها و قسمتهاي مختلف سازمان توجه و اهميت

وهمچنين بين محتواي دوره هاي آموزشي با شرح

بيشتري مبذول شود .بر اساس پيشينه تحقيق نتايج

وظايف کارکنان تطابق بيشتري ايجاد شود .بر اساس

حاصل از اين سوال با نتيجه تحقيق اردبيلي (،)6831

پيشينه تحقيق نتايج حاصل از اين سوال با نتيجه تحقيق

پورصادق ( )6832و اکبري ( )6832و رشتياني ()6831

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بر اين اساس ،نارسايي نامشخص بودن نتايج و

اردبيلي ( ،)6831پورصادق ( ،)6832امبه (،)2161
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همراستا بوده ،از نظر آنها بين وضعيت موجود و

در مورد مرحله نيازسنجي بر اساس ميانگين

مطلوب مرحله برنامه ريزي آموزشي فاصله وجود

هندسي بدست آمده ،نارسايي هاي اين حيطه شناسايي

دارد .همچنين يافتههاي اين سوال با برخي از يافتههاي

و با کمک رويکرد تحليل سلسله مراتبي داده ها

طباطبايي ،عباس پور ،کامراني ،هاسليندا ( ،)2111بارنز

(مقايسات زوجي) هر يک از موارد اين فرآيند اولويت

و آل تراونه همراستا است.

بندي گرديد.

سوال سوم 6آسيبهاي مربوط به مرحله اجراي
برنامههاي آموزش کارکنان سازمان مالياتي شهر تهران
کدام اند؟

بحث در مورد يافته هاي حاصل از سوال سوم6
بطور کلي يافته هي بدست آمده از تحقيق نشان
ميدهد که در مرحله ارزيابي دوره هاي آموزشي،
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در مورد مرحله نيازسنجي بر اساس ميانگين

مشخص شدن ميزان يادگيري شرکت کنندگان در حين

هندسي بدست آمده ،نارسايي هاي اين حيطه شناسايي

دوره از طريق آزمون پاياني ،مشخص شدن نتايج و

و با کمک رويکرد تحليل سلسله مراتبي داده ها

پيامدهاي آموزش کارکنان با استفاده از الگوهاي

(مقايسات زوجي) هر يک از موارد اين فرآيند

ارزيابي مناسب دوره هاي آموزشي ،توجه به فرهنگ

اولويتبندي گرديد.

ارزيابي آموزشي و تهيه شاخص ها و استانداردهاي

بحث در مورد يافته هاي حاصل از سوال سوم6

ارزيابي آموزشي توجه و و اهميت بيشتري مبذول

بطور کلي يافته هي بدست آمده از تحقيق نشان

شود .بر اساس پيشينه تحقيق نتايج حاصل از اين سوال

ميدهد که در مرحله اجرا استفاده از اساتيد توانمند و

با نتيجه تحقيق اردبيلي ( ،)6831پورصادق (،)6832

کارشناسان خبره براي آموزش کارکنان ،تشکيل گروه

عباس پور ()6811و رشتياني ( )6831و همراستا بوده،

براي يادگيري ،تعداد کافي دوره هاي آموزشي ،تناسب

از نظر آن ها بين وضعيت موجود و مطلوب مرحله

روش هاي آموزشي با اهداف يادگيري ،توجه کافي به

اجراي برنامه هاي آموزشي فاصله وجود دارد .همچنين

فضا و تجهيزات مناسب براي برگزاري دوره هاي

يافته هاي اين سوال با برخي از يافته هاي شکوهي،

آموزشي و انعصاف پذيري دوره هاي آموزشي با

کامراني ،شهنوازي ،اکبري ( ،)6832امبه و آل تراونه

اهداف يادگيري توجه و اهميت بيشتري مبذول شود.

همراستا است.

بر اساس پيشينه تحقيق نتايج حاصل از اين سوال با

در اين تحقيق از روش فرايند تحليل سلسلهمراتبي

نتيجه تحقيق اردبيلي ( ،)6831پورصادق (،)6832

براي اولويتبندي نارساييهاي نظام آموزش کارکنان

عباسپور ( ،)6811امبه( ،)2161هاسليندا (،)2111

سازمان مالياتي تهران استفاده شده است .در اين راستا

اکبري ( )6832و رشتياني ( )6831همراستا بوده ،از

با توجه به شناسايي نارساييهاي نظام آموزش،

نظر آن ها بين وضعيت موجود و مطلوب مرحله

وضعيت کلي در هر يک از مراحل آموزشي مورد

اجراي برنامه هاي آموزشي فاصله وجود دارد .همچنين

بررسي قرار گرفت.

يافته هاي اين سوال با برخي از يافته هاي طباطبايي،
شکوهي ،کامراني ،شهنوازي ،سارکر ،بارنز و آل تراونه
همراستا است.
سوال چهارم 6آسيب هاي مربوط به مرحله ارزيابي
برنامه هاي آموزش کارکنان سازمان مالياتي شهر تهران
کدام اند؟

نارساييهاي مرحله نيازسنجي به ترتيب اولويت
عبارتند از6
 توجه ناکافي به نظرخواهي از مميزين وسرمميزين اداره امور مالياتي درباره نيازهاي
آموزشي مربوط به شغل خود
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 -تطابق اندک محتواي دورههاي آموزشي کارکنان

-

اداره امور مالياتي با شرح وظايف کارکنان
 -استفاده ناکافي از الگوهاي نيازسنجي موثر در

-

استانداردهاي ارزيابي آموزشي
-

نامشخص بودن ميزان يادگيري شرکت کنندگان

تعيين نيازهاي آموزشي کارکنان اداره امور مالياتي

در حين دوره از طريق آزمون پاياني

نارساييهاي مرحله طراحي و برنامهريزي به ترتيب

توجه ناکافي به فرهنگ ارزيابي آموزشي

اولويت عبارتند از6
-

مشکالت مربوط به تهيه شاخصها و

با توجه به اين نارساييها به منظور افزايش کيفيت

سازمان مالياتي

چون توجه ويژه به نظرخواهي از مديران و کارکنان

تخصيص بودجه و اعتبار ناکافي جهت آموزش

درباره نيازهاي آموزشي مربوط به شغل خود ،توجه

کارکنان اداره امور مالياتي

بيشتر به ميزان تطابق بين محتواي دوره با شرح وظايف

مشارکت ضعيف مديران در طراحي دورههاي

کارکنان ،توجه بيشتر به نيازهاي آموزشي در سازمان

آموزشي

به صورت ساليانه ،تعهد در مورد آموزش نيروي

توجه ناکافي به ارسال به موقع تقويم آموزشي

انساني در سازمان ،تخصيص بودجه و اعتبار کافي

ساليانه از طرف واحدهاي مختلف اداره امور

جهت آموزش کارکنان ،مشارکت مديران در طراحي

مالياتي

دورههاي آموزشي ،توجه کافي به ارسال به موقع تقويم

نارساييهاي مرحله اجراي برنامهها به ترتيب اولويت

آموزشي ساليانه از طرف واحدهاي مختلف اداره امور

عبارتند از6

مالياتي ،تناسب بين روشهاي آموزشي با اهداف

تناسب ناکافي بين روش هاي آموزشي با اهداف

يادگيري ،استفاده کافي از کارشناسان خبره و توانمند

يادگيري

براي تدريس ،توجه کافي به فضا و تجهيزات مناسب

استفاده ناکافي از کارشناسان خبره و توانمند

براي برگزاري دوره ،ارايه تعداد کافي دورههاي

براي تدريس

آموزشي ،انعطافپذيري در رابطه با تکنولوژيهاي

توجه ناکافي به فضا و تجهيزات مناسب براي

مربوط به آموزش کارکنان ،تشکيل دادن گروه براي

برگزاري دوره

يادگيري ،استفاده از الگوي ارزيابي مناسب دورههاي

-

کم بودن دوره هاي آموزشي

آموزشي جهت مشخص نمودن نتايج و پيامدهاي

-

انعطاف ناپذيري در رابطه با تکنولوژي هاي

آموزش کارکنان ،توجه کافي به تهيه شاخصها و

مربوط به آموزش کارکنان در اداره امور مالياتي

استانداردهاي ارزيابي آموزشي ،مشخص نمودن ميزان

()E-TAX

يادگيري شرکتکنندگان در حين دوره از طريق آزمون

تشکيل ندادن گروه براي يادگيري

پاياني ،و توجه کافي به فرهنگ ارزيابي آموزشي،

-

-

نارساييهاي مرحله ارزيابي برنامههاي آموزشي به

ميتواند نقشي سازنده داشته باشد.

ترتيب اولويت عبارتند از6
-

نامشخص بودن نتايج و پيامدهاي آموزش

منابع و مآخذ

کارکنان به دليل نبودن الگوي ارزيابي مناسب

 -ابطحي ،سيدمهدي .)6838( .آموزش و بهسازي

دورههاي آموزشي

سرمايههاي انساني .تهران 6انتشارات پويند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تعهد ناکافي در مورد آموزش نيروي انساني در

و اثربخشي دورههاي آموزشي کارکنان پيشنهاداتي

 / 40آزاده مختارزاده ا فهيمه آقاجاني

 اردبيلي ،اکبر .)6831( .آسيبشناسي نظام آموزشضمن خدمت کارکنان ستادي وزارت نيرو در شهر
تهران .پاياننامه کارشناسي ارشد دانشکده مديريت
و اقتصاد دانشگاه آزاد علوم تحقيقات تهران.

باستن تا جهان امروز .تهران 6موسسه پژوهش و
برنامهريزي آموزش عالي.
 ميرسپاسي ،ناصر .)6818( .مديريت استراتژيکمنابع انساني و روابط کار .تهران 6انتشارات مير.

 -پورصادق ،ناصر .)6832( .آسيبشناسي نظام

 -نوري ،فيروز .و پيدايي ،ميرمهرداد .6831 .آسيب-

آموزش کارکنان دولت و طراحي الگوي ارتباط آن

شناسي آموزش کارکنان در سازمانها .تهران6

با اثربخشي نظام اداري جمهوري اسالمي ايران.

انتشارات آذر.

رساله دکتري دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه

resource

آزاد علوم و تحقيقات تهران.
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طوسي .تهران 6مرکز آموزش مديريت دولتي.
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Human

(1987).
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دورههاي آموزش ضمن خدمت در آموزش و
پرورش شهرستان بابل .پاياننامه کارشناسي ارشد
دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران.
 طباطبايي ،سيداحمد .6833 .فنون راهبردي آموزشو توسعه منابع انساني و چالش هاي فراروي آن (با
نگرش استراتژيک به سند چشمانداز توسعه
کشور) ،کارآفرينان امير کبير ،شماره .18
 طوسي ،محمدعلي .)6821( .مديريت دولتي6آموزش و بهسازي منابع انساني ضرورت مديريت
امروز و فردا.
 عباسپور،عباس .و دهقاني ،عليرضا  .6811مطالعهتطبيقي ويژگيهاي نظام آموزش كاركنان (مورد
مطالعه  IRIBو  .)BBCمديريت دولتي .شماره .61
 فتحي واجارگاه ،کوروش .)6832( .نيازسنجي درآموزش و توسعه منابع انساني سازمانها .تهران6
انتشارات ايران زمين.
 قورچيان ،نادرقلي .)6821( .روند تحوالت برنامهدرسي به عنوان يک حوزه تخصصي از جهان
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