چکیده
در سال های اخیر و همگام با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه ارتباطات ،عرضه
خدمات آموزشی در ابعاد و اشکال مختلف در سطح جهان بیش از پیش مشهود است
لیکن آنچه اهمیت آن را برای سازمان ها دو چندان می کند ،وجود مدل بهینه ارتباطی
است تا بتواند اثرگذاری آموزش سازمانی را ملموس تر نموده و سازمان ها را در
پیشبرد اهداف شان یاری نماید.
این پژوهش به دنبال طراحی مدل ارتباطی موثر بر یادگیری در آموزش سازمانهاست

مدل ارتباطی موثر بر اثربخشی آموزش
ضمن خدمت سازمان ها

که با استفاده از روشهای کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است.

(مطالعه موردی بانک ملت)

ابزار جمع آوری داده ها ،مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و بمنظور گردآوری
اطالعات ،با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند با  15نفر از مدیران ،مدرسان و پرسنل
بانک ملت مصاحبه انجام شد .تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفته و بر اساس آن ،مدل کیفی پژوهش
طراحی شده است.
نتایج پژوهش حاضر ،نشان دهنده استخراج بالغ بر  678کد از مصاحبه ها  197مفهوم
و  27مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل اثربخشی آموزش سازمانی به عنوان
پدیده محوری و شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،راهبردها و عوامل پیامدی قرار گرفت.

معصومه کبریایی( نویسنده مسئول)
دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات

Kebriaee2004@gmail.com

کلید واژه:
مدل ارتباطی  ،اثربخشی آموزش سازمانی  ،یادگیری

مقدمه
آموزش در سازمان هایی که ماهیت کاری آنها فعالیت در محیطی با نرخ رشد سریع و
متغیر است ،از مهمترین استراتژی های رقابت و ماندگاری در صحنه کسب و کار است
و چالشی مهم برای بقا محسوب می شود .هم کسب و کارها و هم گروه های دانشگاهی

بهروز کاوه ئی
عضو هیات علمی سازمان سنجش آموزش
کشور

kavehiebehrooz@yahoo.com

افسانه مظفری

بر این باورند که سازمان ها می توانند مزایای رقابتی بلندمدت خود را با تکیه بر دانش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

حفظ نمایند .دیدگاه مبتنی بر دانش در مدیریت استراتژیک عنوان می کند که در رقابت ،

علوم و تحقیقات

منابع دانش به عنوان یک عنصر کلیدی برای موفقیت هستند( )Argote,2013بنابراین

Dr.afsaneh.mozaffari@gmail.com

بحث آموزش سازمانی به اندازه ای برای سازمان ها مهم و حیاتی است که سالیانه مبالغ
قابل تاملی را برای آموزش ضمن خدمت پرسنل اختصاص می دهند .طبق گزارش انجمن
امریکایی آموزش و بهسازی ( ،)2012سازمان های آمریکایی  156.2میلیارد دالر در
سال  2011صرف آموزش و بهسازی کارکنان خود کرده و علیرغم چالش های اقتصادی
موجود ،مدیران اجرایی ارشدشان باور دارند که یک نیروی کار بسیار ماهر  ،عامل رقابتی استراتژیک محسوب می شود.
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شواهد بررسی شده حاکی از اینست که سازمان ها و موسسات در حوزه آموزشی همواره دوره های آموزشی متعددی را در داخل
سازمان و یا خارج از سازمان هایشان برگزار می کنند که اگر چه متضمن سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمان خدمت کارکنان فعال
است؛اما بسیاری از آنها با شکست مواجه می شوند ) Drucker ,2013(.واقعیت اینست که مدیران و صاحبان موسسات وشرکت ها در
پی آن هستند که نتایج آموزشها را نه فقط به صورت گزارشهای نفرساعت کالسهای برگزار شده به صوت فیزیکی و یا الکترونیکی ،بلکه
به صورت کاربردی و محسوس در فرایند محصوالت و خدمات آن موسسه یا سازمان مشاهده نمایند .ویلیام جیمز از دانشگاه هارواد در
مطالعات خود دریافت که کارکنان در سازمان ها از  20تا  30درصد توانایی خود استفاده می کنند .پژوهش های وی نشان میدهد که اگر
کارکنان آموزش ببینند و به طرز شایسته برانگیخته شوند 80 ،تا  90درصد از توانایی ها و قابلیت های خود را بروز می دهند(.رئوفی
فرد)1380،از اینرو توجه به اثربخشی آموزش های سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است.
تحوالت فزاینده در زمینه ی دانش و تکنولوژی ،نیازهای آموزشی جدیدی را برای مشاغل مختلف به وجود می آورد که تحصیالت رسمی
و دانشگاهی به تنهایی پاسخگوی آنها نبوده و استفاده از انواع دیگر آموزش ها از جمله آموزش های ضمن خدمت مورد نیاز
است(.) Isiaka,2011آموزش سازمانی ضمن خدمت رویکردی است که هدف اصلی آن تغییر و یادگیری کارکنان و افزایش مهارت های
الزم جهت ایفای اثربخش تر وظایف شغلی است( .ساعتچی .) 1382،بنبابر این مولفه های زیادی از قبیل شرایط کارکنان  ،مدرسان  ،کانال
های آموزشی  ،محتوای درسی بر گرفته از اهداف و استراتژی های سازمانی و  ...در اثربخشی دوره های ضمن خدمت تاثیرگذار می باشد.
اثربخشی در این نوع از آموزش ها ،مستلزم وجود درصد باالیی از کیفیت در فرایند ارتباطات موثر در فرایند یادگیری است تا امکان انتقال
محتوای آموزشی به محیط کار فراهم گردد  .تحقیقات مختلف نشان داده اند که بیش از نیمی از محتوای دوره های آموزشی هرگز در کار
و شغل به کار گرفته نمی شوند ) Ford,2009(.در واقع می توان گفت به طور معمول نرخ انتقال را بین  10تا  40درصد بیان می
کنند(.)Baldwin & Ford ,1998
برای افزایش اثربخشی آموزش های س ازمانی می بایست مدل ارتباطی آموزش را در ابعاد مختلف تاثیرگذاری مورد توجه قرار داد .بدیهی
است در هر مدل ارتباطی  ،هدف ،رساندن پیام در بهینه ترین حالت ممکن به مخاطبان است که این مهم با توجه به نوع پیام که در اینجا
محتوای درسی  ،شرایط فرستنده و گیرنده ( مدرسا ن و پرسنل سازمان )  ،کانالهای ارائه پیام (شیوه های تدریس مجازی و غیر مجازی
و  )...و شرایط زمینه ای و مداخله گر بسیار پیچیده می باشد .لذا با توجه به پیچیدگی های موجود در این موضوع  ،در این تحقیق سعی
شد تا با استفاده از روش داده بنیاد  ،مولفه های تاثیرگذار ب ر ارتقای آموزش سازمانی از طرق تحلیل محتوا داده ها استخراج شده و مدل
بهینه ارتباطی ارائه گردد .در این راستا سواالت زیر مطرح می باشد:

-

چه عواملی باعث اثربخشی آموزش سازمانی می شود؟

-

چگونه می توان مدل ارتباطی موثر بر آموزش ضمن خدمت تدوین کرد؟

بسیاری از پژوهش هایی که تاکنون در زمینه آموزش سازمانی انجام شده ،فرایند یادگیری و تاثیر آن در سازمان ها را نادیده گرفته اند،
در واقع طیف اقدامات موثر منتهی به یک مدل ارتباطی را مدنظر نداشته و از یک سو بیشتر به آموزش آکادمیک و رسمی و نه یادگیری (
از نگاه فر اگیر و با توجه به نیازسنجی واقعی) پرداخته شده است و از سوی دیگر در یادگیری سازمانی که اندک پژوهش های قابل تاملی
انجام شده است  ،غالبا محققان به رویکردهای تک بعدی شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی پرداخته و به مدل جامع ارتباطی که
ارکان مختلف ( یادگیرنده  ،مدرس ،کانالهای ارائه محتوا و  )...را در کنار هم داشته و منجر به اثربخشی شود ،نپرداخته اند .لیکن
بهشتی( ) 1382در پژوهشی به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت شغلی موجب افزایش دقت و همچنین ارتقای کیفیت فعالیت
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ها در کارکنان میشود .صیادی سی سخت ( )1387در پژوهشی به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت شغلی باعث افزایش دقت
 ،ارتقای کیفیت فعالیت ها  ،افزایش دانش شغلی  ،افزایش مهارت شغلی  ،بهبود روحیه و کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها میشود.
پاریس و وایت )1986( 1به عدم اثربخشی آموزش های ضمن خدمت تاکید کرده و عنوان می کنند نتایج پژوهش ها نشان میدهد که آموزش
ضمن خدمت به دلیل هزینه های باال ،اتالف وقت و ناکارآمدی روش آموزش ،اثربخش نیستند .بالوت 2و همکارانش( )2001در پژوهشی
که در فرانسه انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که در فاصله سالهای  1986تا  1992به دلیل افزایش کارکنانی که دوره آموزشی در
حوزه ی صنعت را طی کرده اند ،اثربخشی افزایش یافته است .یعنی به ازای افزایش یک درصدی کارکنان آموزش دیده  ،بهره وری دو
درصد افزایش یافته است .عوامل متعددی از جمله استفاده از روش های تدریس مناسب (Thompson,2009و& ) Tildenبر روی
اثربخشی آموزش تاثیر دارد.
مارگارت لوهمن) 2005( 3به بررسی عوامل موثر بر مشارکت در یادگیری سازمانی مهندسان فناوری اطالعات پرداخته و طبق تحلیل داده
های به دست آمده به این مطلب رسیده است که گروهی از متخصصان ،جستجو در شبکه اینترنت را به عنوان یادگیری سازمانی در محیط
کار می پندارند و زمانی که قادر به برطرف کردن نیاز آموزشی خود از طریق اینگونه فعالیت ها نباشند به فعالیت های تعاملی از قبیل
گفتگو و اشتراک گذاری منابع با دیگران روی می آورند(.)Lohman,2005
تلجا ) 2007( 4در تحقیقی با عنوان "نقش یادگیری رسمی و سازمانی" روی  44دانشمند در چهار زمینه کاری به بررسی نقش یادگیری
دانشگاهی و سازمانی پرداخته و طبق یافته های این پژوهش به این نتیجه رسیده است که دوره های دانشگاهی نقش بسیار جزیی در
پژوهش و توسعه تخصص دانشمندان دارد و نقش دوره های سازمانی به مراتب برجسته تر از دوره های دانشگاهی است.شلی برگ و
سون یون چونگ ) 2008( 5به بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در محیط کار پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که یادگیری و
بهبود عملکرد افراد  ،بیشتر ،از دانش جدید کسب شده از راه یادگیری سازمانی حاصل میشود تا آموزش رسمی .بنسمان )2010( 6در
پژوهش خود عوامل موثر بر انتقال یادگیری را فراهم آوری بستری برای کاربرد محتوای آموزشی،سطح مهارت یادگیرنده  ،نیازها و
اهداف سازمان  ،مربی  ،یادگیرنده ها و میزان انگیزه آن ها نسبت به تغییر شیوه های کار خود بیان می کند .بهاتی و کار )2010( 7در
بررسی نقش عوامل فردی و طراحی آموزش در انتقال آموزش ،نقش اعتبار محتوای درک شده به شکل افزایش خودکارامدی و نقش
واکنش فراگیران در انتقال آموزش را به اثبات رساندند .والر )2012(8نیز در تحقیق خود در انگلستان نشان داد که ویژگی های فردی
قویترین پیش بینی کننده و محیط کار و طراحی برنامه به ترتیب ضعیف و ضعیف ترین پیش بینی کننده انتقال یادگیری می باشند.سلمی-
میک ) 2013(9پس از بررسی چندین پژوهش در زمینه آموزش های ضمن خدمت  ،تاکید کرده است چنانچه آموزش های ضمن خدمت به
انگیزه معلمان برای شرکت در برنامه ها توجه نکنند ،محکوم به شکست خواهند بود.
با توجه به اینکه در پژوهش های انجام شده بیشتر به صورت تک بعدی به اثربخشی آموزش پرداخت شده و هیچ یک از تحقیقات به مولفه
های اثرگذار در یک فرایند ارتباطی نپرداخته است  ،در این پژوهش سعی شده ا ست با استفاده از روش مبتنی بر داده به شناسایی مولفه
های اثربخش برای طراحی مدل بهینه ارتباطی پرداخته شود.
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.2روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است .روش های کیفی را می توان برای کشف عرصه هایی از زندگی که از آنها
چیزی نمی دانیم یا بسیار می دانیم اما می خواهیم فهم تازه ای از آنها به دست بیاوریم به کار برد (استروس و کوربین10؛.)1390در
پژوهش های کیفی  ،داده ها نه به صورت عدد و رقم ،بلکه به شکل واژگان و جمالت هستند.
در این تحقیق با توجه به نوع مساله این پژوهش و لزوم درک مولفه ها در واقعیات روز و تدوین نظریه منسجم فرایندی در بستر ارتباطات
 ،از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است .محققی که قصد بررسی تجارب افراد به منظور خلق نظریه را دارد ،می تواند از
روش نظریه پردازی داده بنیاد به خوبی بهره مند شود ( .کرسول )2012،11در واقع می توان گفت هر گاه پژوهشگر در نظر داشته باشد
تجارب و دیدگاه های افراد را به منظور صورت بندی یک نظریه مورد کاوش قرار دهد ،نظریه داده بنیاد شیوه مناسبی خواهد بود .نظریه
پردازی داده بنیاد نوعی روش کیفی است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری خاص است( Strauss
 .) & Corbin,1990در واقع روشی است که از طریق اجرای آن  ،این امکان برای پژوهشگر فراهم می شود تا گزارشی نظری از ویژگی
های عمومی موضوع پرورش دهد ،در حالیکه به طور همزمان  ،پایه این گزارش را در مشاهدات تجربی داده ها محکم میسازد.
در میان روش های کیفی و تفسیری ،نظریه پردازی داده بنیاد مزایای منحصر به فردی برای پژوهشگران به همراه دارد؛ چرا که ظرفیت
باالیی برای تفسیر پدیده های پیچیده داشته و به محقق آزادی عمل بیشتری برای بررسی حوزه مطالعه و ظهور مفاهیم می
دهد(.جونز12؛ .)2011نظریه پردا زی داده بنیاد به عنوان روش  ،نوعی تحقیق میدانی است که پدیده ها را در موقعیت طبیعی آنها مثل کالس
درس و سازمان ها مورد بررسی قرار داده و توصیف می کند .هدف اصلی آن  ،بررسی عمیق اعمال ،رفتارها  ،عقاید و طرز فکرهای افراد
و گروه ها به همان نحوی است که در زندگی و اقعی آنها روی می دهد؛ به گونه ای که به روشن سازی فرایندهای اجتماعی در آن عرصه
بی انجامد (ادیب حاج باقری؛ .) 1385استفاده از این روش در شرایطی که درک اندکی از یک پدیده وجود دارد یا نظریه های موجود فاقد
تبیین کاملی از پدیده موردنظر می باشند ،توصیه شده است(پارکر و مایریرک 13؛.)2011
در این پژوهش این نیازمندی احساس شد که یک تبیین کلی از یک فرایند حاصل شود .زیرا نظریه های موجود هیچ کدام به اثربخشی
آموزش سازمانی با مدنظر قراردادن ارکان فرایند ارتباطی نپرداخته بودند ،بنابراین می بایست یک نظریه جدید تولید می شد .از آنجا که
این نظریه در داده ها مستتر بود ،مسلما نسبت به نظریه ای که از مجموعه نظریه های اقتباس شده که انطباق زیادی با موضوع تحقیق
نداشت ،تبیین بهتری ارائه میدهد؛ زیرا:
.1

با موقعیت تناسب دارد

.2

در عمل کارآمد است

.3

افراد موجود در یک محیط را در نظر گرفته

.4

احساسات آن ها را درک می کند

.5

و ممکن است همه پیچیدگی هایی را که واقعا در فرایند یافت می شود ،نشان دهد)Creswell,2005(.

مشخصات پژوهش حاضر از حیث روش شناسی به اختصار در جدول شماره ( )1عنوان شده است:
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جدول شمار( :)1مشخصات پژوهش از حیث روش شناسی

جهت گیری پژوهش:

بنیادی

رویکرد پژوهش:

استقرایی

روش پژوهش:

کیفی

هدف پژوهش:

اکتشافی

فلسفه پژوهش:

تفسیری

افق زمانی پژوهش:

تک مقطعی

استراتژی پژوهش:

نظریه داده بنیاد

شیوه گردآوری داده ها:

مصاحبه نیمه
ساختاریافته

پژوهش حاضر بر اساس شکل شماره ( ) 1از مسئله یابی اغاز گردید .مسئله اصلی در این پژوهش این است که چگونه میتوان اثربخشی
آموزش های ضمن خدمت را افزایش داد .به عبارت دیگر به دنبال آن هستیم که اثربخشی را نه صرفا در تعداد و آمار نفر ساعت دوره
های برگزار شده بلکه در افزایش سودآوری و کیفیت محصوالت و خدمات بتوانیم ببینیم که این موضوع زمانی محقق می شود که آموخته
های دوره های آموزشی به محیط کار منتقل گردد .سپس مساله مورد بررسی قرار گرفته و طرح اولیه پژوهش با نمونه سواالت باز که
مورد تایید خبرگان قرارگرفته بود ،تهیه شد .حج م نمونه در این رویکرد در حین کار مشخص میشود و نمونه گیری آنقدر ادامه می یابد تا
اشباع داده ها حاصل شود؛ یعنی محقق به این نتیجه میرسد که داده های جدید ،تکرار داده های قبلی است و دیگر اطالعات مفهومی جدیدی
که نیاز به کد جدید یا گسترش کدها و طبقات موجود داشته باشد ،به دست نیاید(.ادیب حاج باقری؛ .)1385به عبارت دیگر  ،تا زمانی که از
داده ها مفهوم جدیدی برون داد نکند ،فرایند اشباع نظری ادامه می یابد .در هر مصاحبه  ،پس از انجام آن  ،مراحل پیاده سازی و بررسی
داده ها انجام می گردید .این مرحله تا اشباع نظری ادامه یافت.

شکل شماره ( :)1مراحل انجام پژوهش حاضر

در ادامه داده های بررسی شده بمنظور تحلیل محتوا  ،در فرایند کدگذاری قرار گرفت .تحلیل محتوای کیفی  ،روش تحقیقی برای تفسیر
ذهنی محتوای داده های متن از طریق دسته بندی نظام مند رمزگذاری و شناخت موضوع ها و الگوهای آنها استHsieh & (.
 .)Shannon,2005در نظریه داده بنیاد ،تجزیه و تحلیل از سه نوع کدگذاری تشکیل شده است که عبارتست از :
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 .1کدگذاری باز14؛
 .2کدگذاری محوری 15؛
 .3کدگذاری انتخابی16؛
بر اساس کدگذاری سه مرحله ای باز ،محوری و انتخابی  ،داده ها به طور متناوب و مستمر مورد بازبینی و پاالیش قرار گرفتند و بر
اساس تشابهات و سنخیت داده ها می توان گفت در فرایندی استقرایی  ،مجموعه ای از داده های مشابه حول یک مفهوم گرد آمدند.
مفاهیمی که معانی مشترکی را در خود داشتند ،در قالب مقوله ها که سطحی انتزاعی تر نسبت به مفاهیم دارند ،سازماندهی شدند و در
نهایت  ،مقوله هایی که بار معنایی و محتوایی شان از قرابت بیشتری برخوردار بود ذیل ابعاد ویژه ای قرار داده شدند.
در برخی جمله ها مصاحبه شوندگان از اصطالحاتی استفاده می کردند که مستقیما به عنوان یک کد ،قابل استفاده بود و در برخی موارد،
مفهومی در ورای جمالت پنهان بود که محقق با توجه به نیت گوینده ،یک مفهوم را به آن نسبت داده و به صورت کد اولیه در نظر گرفته
است.
کدهای اولیه  ،پس از هر مصاحبه پاالیش شده و با توجه به سنخیت و تجانس با سایر کدهای کشف شده  ،ذیل مفهومی کالن تر قرارگرفته
و این فرایند ،با رها و بارها تکرار شد تا پس از پاالیش های مکرر ،کدها به مفاهیم و مفاهیم نیز هر یک بر اساس فرایند تجانس مفهومی ،
در قالب مفاهیم گسترده تر به عنوان مقوله ساماندهی شدند و همین طور مقوالت به وجود آمده نیز بر اساس منطق مقایسه مستمر ،بر
حسب قرابت مفهومی در سطحی انتزاعی تر در قالب طبقات با یکدیگر تلفیق شدند .فرایند ذیگزاکی در گردآوری و تحلیل داده ها تا زمانی
پیش می رود که پژوهشگر به اشباع طبقات دست یابد(دانایی فرد و اسالمی.)1390،
پس از تحلیل کلیه مصاحبه های انجام شده موارد زیر مستخرج گردید:
جدول شمار( :)2موارد مستخرج در تحلیل محتوای مصاحبه ها
تعداد کدهای اولیه :

 678کد اولیه

تعداد مفاهیم :

 197مفهوم

تعداد مقوله :

 27مقوله

ابعاد:

 6بعد

خالصه ابعاد  ،مقوله ها و مفاهیم اصلی که در فرایند شکل شماره ( )1حاصل شده و تعداد آنها در جدول شماره ( )2ذکر گردیده و در
جدول شماره ( ) 4به تفصیل درج شده اند .در روش نظریه داده بنیاد،تجزیه و تحلیل داده ها به معنی مقایسه مستمر داده ها با هدف مفهوم
سازی است و همه مراحل از کدگذاری تا جاگذاری در ابعاد را در بر می گیرد .این روش ،آفرینش نظریه را میسر میسازد .سپس نظریه
طبق شکل شماره ( )2مدل ارتباطی موثر بر آموزش ضمن خدمت در سازمانها تدوین گردید.
در این تحقیق از مصاحبه یازدهم  ،پژوهشگر به لحاظ داده ها به مرحله اشباع رسید اما برای اطمینان از جمع آوری داده های کافی ،
مصاحبه تا نفر پانزدهم ادامه پیدا کرد .در تحقیقات مبتنی بر تئوری داده بنیاد روایی و پایی تحقیق برخالف روشهای کمی بر اساس
شاخص اعتماد پذی رش تحقیق سنجیده می شود که این شاخص با توجه به بازخورد مصاحبه شوندگان در طول فرایند تحقیق حاصل
میشود.(Charmaz, 2014) .
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 . 3روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
جامعه آماری این تحقیق شامل دو طیف می باشد؛ نخست مدیران ارشد بانک ملت است که دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی بوده (و
بعضا مدرس دوره ها نیز می باشند)و دپارتمان تحت نظارتشان دارای برنامه عملیاتی مشخص و همسو با استراتژی های سازمان باشد
و سپس پرسنل بانک ملت در گروه های سابقه ای متفاوت که حداقل پنج سال سابقه خدمتی داشته و در دوره های آموزشی نیز شرکت
کرده باشند.
در این پژوهش با هدف گردآوری با کیفیت ترین داده ها و با برخورداری از شناختی که از مدیران و کارکنان وجود داشته است مصاحبه
های اولیه انجام شد و بدین ترتیب ،پرسش های اولیه ای که در راستای سوال اصلی تحقیق فهرست شده بود ،مورد بازنگری قرارگرفت.
بنابراین محو رها و سواالت مصاحبه بر اساس بازخوردهایی که از مصاحبه های اولیه اخذ شد ،مورد بازبینی قرار گرفت و به تدریج
اصالح شد.در ادامه با مراجعه به بانک اطالعات ارزیابی عملکرد سازمانی  ،دستیابی به نمونه های موردنظر حاصل شد .با توجه به اینکه
در این پژوهش ،مبنای تحقیق ب ر اساس روش کیفی بوده و به طور خاص از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده ،نمونه گیری
نیز تابع قواعد همین روش بوده و به شیوه هدفمند و نظری انجام شده است .نمونه گیری نظری در نظریه داده بنیاد عبارت است از فرایند
گردآوری داده ها برای خلق نظریه تا به موج ب آن تحلیلگر ،داده ها را گردآوری  ،کدبندی و تحلیل کند و تصمیم بگیرد چه داده هایی را
گردآوری کرده و آنها را از کجا پیدا کند تا همزمان با تکوین نظریه  ،آن را توسعه دهد .این فرایند گردآوری داده ها با نظریه نوظهور
کنترل می شود .)Glaser,1992(.بدیهی است در هر مص احبه  ،پس از انجام آن  ،مراحل پیاده سازی و بررسی داده ها انجام می گردید.
این مرحله تا اشباع نظری ادامه یافت .به عبارت دیگر می توان گفت پس از مصاحبه یازدهم مطالب جدید از مصاحبه ها مستخرج نگردید
لیکن برای حصول اطمینان جهت اشباع نظری  ،مصاحبه ها تا نفر پانزد هم ادامه یافت .لیست سمت شغلی مصاحبه شوندگان در جدول
شماره ( )3ذکر شده است.
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جدول شمار( :)3لیست مصاحبه شوندگان بر اساس سمت شغلی
ردیف

سطح تحصیالت

سمت شغلی مصاحبه شوندگان

1

مدیرعامل بانک ملت

2

رییس هیات مدیره بانک ملت

3

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رییس اداره کل بازاریابی بانک ملت

4

مدیر امور بانک ملت

5

ریاست اداره کل سازمان و بهبود روشها

6

رییس اسبق اداره کل آموزش و رییس فعلی مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک

7

رییس اسبق اداره کل اموزش و مشاور فعلی بانک در حوزه بازاریابی

8

ریاست اداره کل آموزش بانک ملت

9

کارشناس بانک در واحد های ستادی

10

کارشناس بانک در واحد های ستادی

11

کارشناس بانک در واحد های ستادی

12

پرسنل شعبه

13

پرسنل شعبه

14

پرسنل شعبه

15

پرسنل شعبه

مدت مصاحبه به دقیقه

دکتری

35

کارشناسی ارشد

65

دکتری

53

کارشناسی ارشد

57

کارشناسی ارشد

55

دکتری

69

دکتری

85

دکتری

52

کارشناسی ارشد

89

کارشناسی

69

کارشناسی

51

کارشناسی ارشد

59

دیپلم

75

کارشناسی ارشد

45

کارشناسی

50

مدت زمان مصاحبه  15 :ساعت و  9دقیقه

909

 . 4روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور دستیابی به داده هایی که بتواند پرسش پژوهش را پاسخ دهد،مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با مدیران و پرسنل منتخب
انجام شد .این مصاحبه ها که زمان آنها بین  35تا  89دقیقه متغیر است ،همگی با کسب اجازه مصاحبه شوندگان ضبط گردید و متن
مصاحبه ها در فایل های بین  10تا 32صف حه ای پیاده سازی شد .اطالعات ارائه شده در مصاحبه ها از طریق نرم افزار تخصصی تحلیل
محتوا؛  MaxQDAمورد تحلیل قرارگرفت که نتایج در  6بعد در جدول شماره ( )4ذکر گردیده است.

142

مدل ارتباطی موثر بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت سازمان ها
جدول شماره ( :)4ابعاد  ،مقوله ها و مفاهیم اصلی
ابعاد

مفاهیم اصلی

مقوله ها
 -اهداف یادگیری  ،سطوح یادگیری

 -باور به موضوع آموزشی  ،معتقد بودن مدرس به محتوای تدریس  ،جلب مشارکت در تدریس ،مهارت های

شرایط علی

-

مدیریت آموزشی

ارتباطی مدرس ،تعهد مدرس به بروز بودن محتوا ،لذت از تدریس ،برخورداری استاد از تجربه عملی ،

-

ویژگی های مدرسان

پذیرش استاد؛ موجه بودن و رزومه قوی ،مکانیزم تایید وحائزشرایط بودن مدرسان  ،کیفیت تدریس

-

روش های آموزشی و نوع ارتباطات

-

ویژگی های محتوا

زبان دانشجو،بازخوردگیری همراه در مهارت افزایی،استفاده بهینه از فضای مجازی در یادگیری  ،تعاملی

-

ویژگی های فراگیران

محور بودن روشهای آموزشی

-

پویایی در بهسازی منابع انسانی

-

توسعه راهبردهای انگیزشی

-

توسعه فرهنگ سازمانی

-

وجود ثبات نسبی در سیاست گذاری

 -لذت از دوره  ،تنوع کانالهای آموزشی ،گردش شغلی ،استفاده از چندین روش تدریس در یک دوره ،تعامل به

 ارتباط دوره آموزشی با محیط کار ،انجام نیازسنجی علمی ،تناسب محتوای یک دوره مشخص با شرایطگیرنده ،رابطه بین محتوای آموزشی و روش تدریس ،استاندارد محتوا ،بروزرسانی محتوا ،نیازسنجی بر
اساس اهداف سازمانی و برنامه ها
-

لزوم تعیین سطح فراگیران  ،لزوم پاسخگو بودن فراگیران  ،اهمیت انتخاب فراگیران

 -لزوم توجه به ویژگی های شغلی قبل از انتخاب افراد برای آموزش ،لزوم انتخاب افراد برای مشاغل بر اساس

عوامل زمینه ای

سازمانی

ابعاد

عوامل مداخله گر

تحلیل روانشناسی شخصیت ،عدم بروزرسانی مستند شرح وظایف و شرح شغل برای نیازسنجی
 امتیاز آموزشی،اهمیت مباحث رفاهی انتصاب براساس حائز شرایط بودن وشایستگی ها ،حمایت مدیران و سرپرستان  ،نیاز به دانش برای نشاندنشایستگی ها از سوی فراگیر،ایجاد حس رقابت سالم
 -تثبیت نسبی در سیاست گذاری سازمانی

مقوله ها

-

موقعیت مکانی برگزاری آموزش

-

موقعیت زمانی آموزش

-

درگیری فکری و کاری فراگیران

-

عدم وجود استاندارد اجرا در سازمان

-

اطالع سرپرستان از اهداف یادگیری

مفاهیم اصلی

-

پرسنل
-

عدم احساس اجبار به گذراندن دوره های
آموزشی

-

بی اهمیت بودن چگونگی انجام کار ،عدم استاندارد اجرا

تطبیق سطح توانمندی فراگیران با توجه به سطوح یادگیری ،نحوه سنجش اهداف یادگیری ،سنجش
یادگیری ،عدم سنجش در انتهای دوره  ،کنترل حین اجرای دوره ها ،لزوم بازخورد دوره های
آموزشی

-

نظام ارزشیابی معیوب

-

مدیریت جامع برنامه های آموزشی

-

شیفت پارادایمی از آموزش به یادگیری

-

نگاه کلیدی به بخش آموزش بمنظور

آموزش ،تخصصی دانستن حوزه آموزش و توجه به همه بخش های آموزشی ،تغییر فرهنگ انتظار به

افزایش پویایی آموزشی

درخواست دوره آموزشی در فراگیران  ،صدور گواهی نامه های آموزشی ،برخورداری از بدنه حرفه ای و

 تشریح اثرات یادگیری بر میزان اثربخشی ،توازن در ارکان مدل ارتباطی ،ضریب وزنی تاثیرگذاری مولفه هایاثربخشی  ،یکپارچگی سازمانی در آموزش و اجرا
 فرهنگ پذیرش نیاز به یادگیری مستمر ،نهادینه سازی فرهنگ یادگیری مستمر از سوی فراگیران  ،یادگیریزدایی ،تفکر انتقادی ،فرهنگ یادگیری فارغ از آموزش

راهبردها

 -نهادینه سازی نگاه ضرورتی به دانش ،عالقه و تسلط مدیر بخش آموزش ،انتظار فرهنگ مشارکتی در کارکنان

پویا در بخش آموزش  ،تایید صالحیت فنی
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مقوله ها

ابعاد
-

مفاهیم اصلی

همسویی با روشهای نوین مورد نیاز
جامعه

-

افزایش سودآوری

-

پیشتازی و سرآمدی در صنعت بانکی

-

پیاده سازی استراتژی ها و برنامه های
عملیاتی در سازمان

پیامدها

-

تحقق یادگیری مهارت محوری پرسنل

-

تامین نیازهای شغلی پرسنل

-

ایجاد مطلوبیت در پرسنل

-

افزایش توانمندی پرسنل در مشاغل
گوناگون

نیاز به همسویی اطالعاتی برای پیاده سازی استراتژی ها،
تزریق اهداف کالن بانک به الیه های عملیاتی ،
رابطه شایستگی سازمانی و احساس نیاز به آموزش ،
مدیریت تغییر از طریق دوره های کارگاهی ،
ترسیم مسیر پیشرفت شخصی و کاری از سوی فراگیر،
درگیری عالقه مندانه با دوره های آموزشی ،
لذت بردن از دوره آموزشی برگزار شده

در این پژوهش تالش شد تا مدل ارتباطی مناسبی متاثر از عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی آموزش سازمانی در بانک ملت ارائه شود .با
توجه به این تعریف از آموزش که عنوان می کند آموزش عبارتست از هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده که هدف آن ایجاد
یادگیری در یادگیرندگان باشد( )Hilgard,1975لزوم مدل ارتباطی از این جهت حائز اهمیت است که بدنبال اثربخشی پیام در کانال ها و
مولفه های مختلف درگیر هستیم تا در عالم واقع یادگیری از سوی پرسنل محقق گردد .همانطور که در مدل ساده ارتباطی السول17
سواالت متفاوتی مطرح است(چه کسی؟ چه چیزی؟ از چه طریقی؟ به چه کسی؟ با چه تاثیری؟) ؛ در این مدل اثربخشی هم به دنبال دریافت
عوامل موثر در اثربخشی ارتباطات در انتقال پیام که همانا محتوای آموزشی می باشد  ،هستیم.
نتایج به دست آمده حاصل از کدگذاری چندین مرحله ای داده ها و همچنین استخراج مقوله ها و ابعاد  ،نشانگر آنست که برای اینکه
بتوان مدل ارتباطی اثربخش را در آموزش سازمانی پیاده سازی کرد ،عوامل و شرایط زیادی را می بایست در نظر گرفت .برخی از این
عوامل به طور مستقیم با عوامل دیگر در ارتباط هستند و برخی از آنها با توجه به نوع تاثیری که می گذارند ،احساس می شوند.
در مطالعه موردی بانک ملت که بانک پشرو در صنعت بانکی ایران محسوب میشود ،عوامل موثر مستقیم زیادی بر افزایش اثربخشی
آموزش سازمانی تاثیر دارند .این عوامل با توجه به ارکان یک پیام ارتباطی اثربخش که متن پیام در اینجا همان محتوا می باشد؛ شرایط
مدرسان (فرستنده پیام )  ،پرسنل( گیرندگان پیام ) ،محتوا (پیام) ،روشهای آموزشی و نوع ارتباطات(کانال های ارتباطی) و مدیریت
آموزشی تبیین می گردند.
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جدول شماره ( :)5شرایط مدرسان

از جمله مواد مهمی که به گفته مصاحبه شوندگان
تاثیر مستقیمی در اثربخشی آموزش سازمانی
دارد؛ شرایط مدرسان است که در جدول شماره
( )5بدان اشاره شد ه است .اینکه مدرسان به
موضوع آموزشی باور داشته باشند و در واقع
محتوای آموزشی را منطقا پذیرفته و از تجربه
عملی در خصوص آن نیز برخوردار باشند ،در
پذیرش مطالب توسط پرسنل بسیار موثر است.
جلب مشارکت پرسنل از طریق مهارت های
ارتباطی ،اشتیاق در تدریس و لذت بردن از کار در محیط آموزشی از دیگر مواردی است که مطلوبیت فرایند آموزشی را افزایش میدهد.
الزمه نیل به این شرایط  ،انتخاب صحیح مدرسان از بین افراد دارای رزومه غنی اکادمی و تجربی است که می بایست بر اساس مکانیزم
تایید صالحیت مدرسان صورت پذیرد.
در بعد عوامل علّی  ،یکی از مواردی که مورد توجه بسیاری از مصاحبه شوندگان است؛ تنوع بخشی به روشهای ارائه مطالب با توجه به
مهارت محور بودن موضوعات آموزش سازمانی می باشد .در حال حاضر  ،اغلب روشهای آموزشی به گونه ای است که فراگیران،
دسترسی همیشگی به مدرسان یا محتوای دوره ها را ندارند و لذا  ،فعل و انفعاالت آموزشی در یک سطح باقی می ماند و تقویت نمی
شود( )Starr,2003آنان اذعان داشتند تنوع کانالهای آموزشی  ،استفاده از چندین روش تدریس در یک دوره  ،استفاده بهینه از فضای
مجازی در یا دگیری ،تعامل به زبان دانشجو و به طریق گام به گام و پشتیبانی مستمر ،موجبات اثربخشی آموزش سازمانی را فراهم می
آورد .بسیاری از خبرگان مصاحبه شونده معتقد بودند برای اثربخشی بیشتر می توان از روشهای یادگیری الکترونیکی در انتقال مفاهیم
عمومی و پایه ای در سطح گستر ده استفاده نمود .آنان بر اثربخشی روشهای کارگاهی ،استاد شاگردی ،چرخش شغلی  ،شبیه سازی ،
ایفای نقش و  ...در انتقال محتوای آموزشی در سطوح توانایی به کاری گیری مهارت ها و خبرگی و تسلط تاکید داشتند.شناسایی روشهای
آموزشی برای تقویت انتقال یادگیری یک نگرانی عمده است و تاکنون در تحقیقات آموزشی بر روی آن تاکید شده است(.)2011
ویژگی های محتوا از دیگر موارد موثر مستقیم در اثربخشی آموزش سازمانی است .آنچه که در آسیب شناسی های اولیه در حین مصاحبه
ها عنوان میشد ناظر بر ضعف محتوای آموزشی از منظر ارتباط با محیط کاری و شغلی پرسنل بود .قدیمی بودن محتوای آموزشی و
عدم انجام نیازسنجی های علمی از دیگر موارد مطرح شده در این بخش بود .لذا می توان مطرح نمود وجود محتوای استاندارد آموزشی
بر اساس مفاد شناسنامه های آموزشی که بر آمده از نیازسنجی های علمی ( بر اساس استراتژی های سازمانی و برنامه های عملیاتی،
فرهنگ سازمانی  ،نیاز های شغلی و  )...که با توجه به پویایی محیطی همواره بروزرسانی می گردد ،می تواند از عوامل مهم اثربخش در
این حوزه محسوب گردد.
شرایط فراگیران نیز در ابعاد ارتباطی بسیار موثر است به گونه ای که انتخاب افراد عالقه مند به حضور در دوره های آموزشی می تواند
تضمینی برای اثربخشی بیشتر از سوی پرسنل باشد .چنانچه اسلومن عنوان گرده است " این نوع آموزش ها هنگامی مفید خواهند بود که
کارمندان بخواهند یاد بگیرند و سرپرستان بخواهند یاد بدهند"(اسلومن.)2003،عالقه مندی به رشد  ،هوش  ،میزان تحصیالت  ،سابقه کاری
و اطالعات زمینه ای پرسنل قبل از انتخاب برای شرکت در دوره می بایست بررسی شود .در واقع تعیین سطوح دوره ها و مقایسه آن با
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سطح فعلی پرسنل  ،می تواند منجر به انتخاب پرسنلی با اطالعات همگن و شرایط مناسب گردد که این مهم اثربخشی دوره را به گونه
مو ثری تحت تاثیر قرار میدهد.تعیین شرایطی برای پاسخگو بودن پرسنل بعد از گذراندن دوره های آموزشی از دیگر موارد با اهمیت در
بخش شرایط علّی فراگیران است.مدرسان چنین برنامه ای نیز باید قادر به طراحی برنامه ای برای ایجاد آموزشی باشند که فراگیران نیاز
داشته و بتوانند آن را مورد استفاده و پذیرش قرار دهند ( ) Yelon&etc, 2014زیرا می توان گفت اثربخشی برنامه آموزشی در سازمان
ها تا حد زیادی وابسته به توانایی فراگیران برای استفاده از مهارت های تازه آموخته است(.)Salas & etc, 2006
یکی از مهمترین امور سازمانی ،مدیریت برنامه های آموزشی است .مدیریت به این معنا که کلیه عوامل و فرایندهای آموزشی از بعد کالن
و به صورت به هم تنیده و پیوسته در نظر گرفته شده و اثربخشی را در تک تک آنها و هم افزایشی ناشی از پیشرفت منسجم ارکان
جستجو کنیم که این موضوع در بخش علّی بدان پرداخته شد.
برخی دیگر از عوامل شاید بتوان گفت به صورت علّی و مستقیم اثرگذار نباشند ،لیکن در بستر حاکم پیاده سازی آموزش سازمانی قرار
داشته و شرایط زمینه ای را طبق جدول شماره ( )6منجر می شوند.
جدول شماره ( )6عوامل زمینه ای

نتایج حاصل از تحلیل محتوای داده ها در این
پژوهش ،چهار مولفه پویایی در بهسازی منابع
انسانی  ،توسعه راهبردهای انگیزشی  ،توسعه
فرهنگ سازمانی و وجود ثبات نسبی در
سیاستگذاری سازمانی را در بر دارد .در فرایند
بهسازی در مدیریت منابع انسانی با توجه به
شرایط پویای صنعت می بایست اسناد شرح
وظایف و شرح شغل به عنوان پایه های اصلی در
نیازسنجی و تهیه محتوا همواره بروز بوده و از
پویایی محیطی و شناختی برخوردار باشد .لزوم
توجه به ویژگی های شغلی قبل از انتخاب افراد برای آموزش و همچنین لزوم انتخاب افراد برای مشاغل با توجه به تحلیل روانشناسی
شخصیت از دیگر اقدامات موثر در این زمینه به شمار میرود .از دیگر عوامل زمینه ای موثر در آموزش سازمانی توجه به راهبردهای
انگیزشی مادی  ،رفاهی و شناختی است .در بسیاری از موارد ،چنانچه در انتهای دوره آموزشی امتیاز آموزشی برای افراد در نظرگرفته
شو د و یا اینکه دوره آموزشی در محیط خارج از محل کار بصورت بازدید رفاهی برگزاری شود ،می توان نتایج مطلوبی بهمراه داشته
باشد .در آموزش های ضمن خدمت،عوامل انگیزشی نقش حیاتی در فرایند انتقال در برنامه های آموزشی سازمان ها بازی می کنند(.
)Jodlbauer & etc, 2011
توج ه به فرهنگ سازمانی و چگونگی اجرای آن از مولفه هایی است که نه تنها در این تحقیق بلکه در اکثر موضوعات پژوهشی حائز اهمیت
است .نتایج تحلیل مصاحبه ها با تعداد فراوانی تکرار باال بیانگر این بود که از نظر مصاحبه شوندگان وجود سیستم شایسته ساالری برای
ترفیع رتبه پر سنل  ،حمایت مدیران از مباحث آموزشی ،ایجاد حس رقابت سالم و ارزیابی صحیح پرسنل از مواردی است که اگر به درستی
در بانک دایر باشد ،احساس نیاز به یادگیری خواهند داشت .معرفی قابلیت های پیشرفت در سازمان به افراد با استعداد و نشان دادن این
مطلب به کارکنان جدید که م دیران سازمان بر مبنای شایستگی و رتبه در پست ها قرار گرفته اند ،می تواند در جذب استعدادهای بیرونی
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به سازمان موثر باشد ( .فیلیپس و روپر  ) 2009در کنار آن  ،فرهنگ سازمانی میبایست به گونه ای شکل گیرد که پارادایم رایج آموزش
سازمانی که از سوی کارفرمایان و مدیران برای پرسنل در نظر گرفته میشود به یادگیری مادام العمر که در واقع پارادایمی فراگیر محور
است  ،تبدیل شود .وجود ثبات نسبی در سیاستگذاری سازمانی نیز با توجه به لزوم تغییر محتوا و بروزرسانی آن و تسریع در تزریق
آن به کلیه الیه های پرسنلی  ،از اهمیت زیادی در اثربخشی آموزشی برخوردار است.
وجود عوامل مداخله گر ،به عنوان عواملی که منشا آنها در خارج از چارچوب است ؛ در اثربخشی مدل تاثیر می گذارد .اگر شرایط نامطلوب
برای آموزش وجود داشته باشد یا آموزش از حمایت کمتری برخوردار باشد ،آموزش اثر منفی خواهد داشت ( .)Punia,2013بر اساس
یافته های پژوهش موقعیت مکانی و زمانی برگزاری آموزش  ،درگیری فکری و کاری پرسنل در حین برگزاری دوره و همچین نظام معیوب
ارزشیابی از موارد آموزشی در بعد شرایط مداخله گر است .عوامل دیگری نظیر عدم وجود استاندارد اجرای انتظارات شغلی و عدم اطالع
سرپرستان از محتوای آموزشی و اهداف یادگیری باعث شده است که نتایج آموزشی در محیط کار پیگیری نشود .در واقع محیط کار با
آموزش که می بایست رابطه تنگاتنگی داشته باشند دارای گپ قابل تاملی هستند .بر این اساس یکی از مواردی که همواره مصاحبه کنندگان
بدان اشاره می کردند؛ دور ب ودن مباحث آموزشی از مباحث موردنیاز در محیط کار بود که در بخش محتوا بدان اشاره شد .احساس اجبار
به گذراندن دوره های آموزشی برای طی مسیر پیشرفت شغلی نیز از مواردی است که باعث میشود پرسنل صرفا به این هدف در دوره
آموزشی شرکت کرده و احساس نیاز چندانی به مطالب ند اشته باشند که متعاقب این موضوع  ،از اثربخشی آموزشی کاسته میشود.
با در نظر گرفتن عوامل علّی  ،زمینه ای و مداخله گر موثر بر پدیده محوری و بهبود آنها اثربخشی آموزش سازمانی حاصل میشود .برای
نیل به پیامدهای اثربخش می بایست راهبردهای شایسته و بایسته ای پیاده سازی شود که طبق تحلیل محتوای مصاحبه ها  ،می توان آنها
را مشتمل بر سه حوزه مدیریت جامع برنامه های آموزشی  ،شیفت پارادایمی از آموزش به یادگیری و برخورداری از نگاه کلیدی به بخش
آموزشی بمنظور پویایی آموزشی دانست .از مهمترین مباحث مطروحه توسط مصاحبه شوندگان  ،لزوم برخورداری از مدیریت جامع
برنامه های آموزشی عنوان می گردید .اینکه ارکان مدل ارتباطی همواره به عنوان اجزای الینفک در نظر گرفته شده و به کل فرایند در نظام
آموزشی توجه شود ،از مواردی بود که اکثرا بدان اشاره می نمودند .آنچه در این بخش می بایست در نظرگرفته شود تا اثربخشی حاصل
شود ،یکپارچگی سازمانی در بخش نیازسنجی و تدوین محتوا  ،انتخاب اساتید ،تنوع بخشی به روشهای یادگیری  ،توجه به شرایط فراگیران
و  ...همه و همه در یک بستر منسجم است که در صورت تحقق  ،تاثیرگذاری زیادی در اثربخشی آموزی بهمراه خواهد داشت .توجه به
ف رهنگ سازمانی و اتکا به شرایط فراگیران در فرایند مهارت محوری از جمله موارد است که می بایست در فرایند یادگیری محوری نهادینه
شود .نگاه کلیدی مدیران و بدنه ستادی به بخش آموزش  ،حمایت آنان  ،انتخاب مدیر مسلط و عالقه مند  ،کارکنان حرفه ای و پویا و  ...از
دیگر را هبردهایی است که اثربخشی در حوزه آموزش سازمانی را به دنبال خواهد داشت.
توجه به مدل ارتباطی معرفی شده در این پژوهش با لحاظ دانستن عوامل علی  ،زمینه ای و مداخله گر و پیاده سازی راهبردهای آموزشی
پیشگفته  ،از زعم مصاحبه شوندگان پیامدهای مطلوبی در دو سطح سازمانی و پرسنلی را سبب خواهد شد .در بخش سازمانی
دستاوردهایی نظیر افزایش سودآوری ،همسویی با روشهای نوین مورد نیاز جامعه  ،پیشتازی و سرآمدی در صنعت بانکی و پیاده سازی
استراتژی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان حاصل خواهد شد .از دستاوردهای پرسنل پس از پیاده سازی مدل پژوهش میتوان به
مواردی نظیر تحقق یادگیری مهارت محوری پرسنل،تامین نیازهای شغلی پرسنل،ایجاد مطلوبیت در پرسنل و افزایش توانمندی پرسنل در
مشاغل گوناگون اشاره نمود.
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نتیجه گیری

شکل شماره ( :)2مدل ارتباطی اثربخش در آموزش سازمانی ضمن خدمت

از آنجایی که مجهز بودن به دانش و مهارت روز برای موسسات و سازمان ها به عنوان عامل حیاتی در عرصه رقابتی مطرح می باشد،
اثربخشی آموزش همواره مدنظر مدیران و صاحبنظران این حوزه قرار گرفته و افراد از ابعاد گوناگون به شدت اثربخشی یک یا چند عامل
تاکید نموده اند ،لیکن آنچه اهمیت آنچه که مغفول مانده بود  ،وجود مدل بهینه ارتباطی است تا بتواند اثرگذاری آموزش سازمانی را در
ابعاد مختلف و در قالب یک فرایند ارتباطی به صورت ملموس ارائه نموده و سازمان ها را در پیشبرد اهداف شان یاری نماید.
در این پژوهش با استفاده از روشهای کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد  ،داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و با
بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری و از طریق تحلیل محتوا در نرم افزار تخصصی آن  ،در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل گردید.
سپس یافته های پژوهش در قالب مدل پارادایمی شامل اثربخشی آموزش سازمانی به عنوان پدیده محوری و شرایط علی(مدیریت
آموزشی،ویژگی های مدرسان،روش های آموزشی و نوع ارتباطات،ویژگی های محتوا و ویژگی های فراگیران) ،شرایط مداخله گر(موقعیت
مکانی برگزاری آموزش،موقعیت زمانی آموزش،درگیری فکری و کاری فراگیران،عدم وجود استاندارد اجرا در سازمان ،اطالع سرپرستان
از اهداف یادگیری پرسنل ،عدم احساس اجبار به گذراندن دوره های آموزشی ونظام ارزشیابی معیوب) ،راهبردها( مدیریت جامع برنامه
های آموزشی ،شیفت پا رادایمی از آموزش به یادگیری و نگاه کلیدی به بخش آموزش بمنظور افزایش پویایی آموزشی) و عوامل
پیامدی(همسویی با روشهای نوین مورد نیاز جامعه ،افزایش سودآوری ،پیشتازی و سرآمدی در صنعت بانکی ،پیاده سازی استراتژی ها
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و برنامه های عملیاتی در سازمان  ،تحقق یادگیری مه ارت محوری پرسنل،تامین نیازهای شغلی پرسنل ،ایجاد مطلوبیت در پرسنل و
افزایش توانمندی پرسنل در مشاغل گوناگون) تدوین گردید.
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