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Introduction
He purpose of this study was to develop a model for selecting employees'
educational approaches in small and medium industrial companies in Ahvaz.
This study reached theoretical saturation using qualitative approach and
foundation data theory method after interviewing 11 managers and employees
of small and medium industrial companies of Ahvaz number one. After
analyzing the results of eight oral questions during free coding, axial coding
and selective coding, the overall pattern of the research was finally extracted.
Paradigm Research Model in Causal Conditions (Including Individual Factors:
Adaptation to Corporate Needs and Employee Behavioral Factors and
Organizational Factors: Managers' Performance Related to Educational
Facilities, Economic Problems and Laws), Contextual Conditions (Management
and Policies) And staff responses), intervening conditions (social and
economic factors), strategies (enhancing people's skills and experiences and
empowerment, updating facilities, formulating appropriate laws and
regulations, and training individuals (formal, informal and free courses)),
The Central Phenomenon of the Paradigm Model that Includes Human
Resource Development and Outcomes (Individual Level: Human Resources
Training The expert, developing talents and motivate people and
organizational level: to optimize production and enhance the reputation and
credibility of the organization) was designed. Considering the main purpose of
the study, which was to formulate the model of selection of staff training
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approaches (supportive, non-supportive, neutral and contingent) and to
consider teaching-learning approaches that include formal, informal, and free
training, it was finally found that most Managers choose a contingency
approach and at the end the general model of the research is extracted.

Method
The method in this research is Grounded Theory. Grounded Theory is that
discovers theories, concepts, hypotheses, and theorems directly from data,
rather than inferring from previous assumptions, other existing research, or
theoretical frameworks.

Results
Finally, according to the main purpose of the study, which is to develop a
model for selecting staff training approaches (supportive, non-supportive,
neutral and contingent) and considering teaching-learning approaches that
include formal, informal and free training, it was found that most managers
choose a contingency approach and finally the general research model is
extracted.

Discussion
In the last decade, with the advent of new technologies in production,
communication, change in the capabilities of industrial units, production
methods, distribution and organizational structure of enterprises has emerged,
which has mainly increased the importance of small and medium units.
Humanity has a significant role. In this research, unlike previous research, it
has been implemented in the conditions of inflation and economic recession.

Keywords: Staff Training Approaches, groundede Theory, Human Resource
Development
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نهایت مشخص شد که اکثر مدیران رویکرد اقتضایی را بر میگزینند و در انتها که مدل کلی پژوهش
استخراجگردید.
واژههای کلیدی:رویکردهایآموزشیکارکنان،نظریهدادهبنیاد،توسعهمنابعانسانی


مقدمه
در سالهای اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی رو به
افزایشبودهاست .دردهۀگذشتهباظهورفناوریهایجدیددرتولیدوارتباطات،تحوالتی
درقابلیتواحدهایصنعتی،روشهایتولید،توزیعوساختارتشکیالتیبنگاههاپدیدآمده
کهعمدتاًبراهمیتواحدهایکوچکومتوسطافزودهاست .برنامههایآموزشکارکناندر
میتواندنیازبه نیرویانسانیمتخصصرادرآیندهرفعکندوتضمینیبرایحل
یکسازمان  
میتوانند در ارتقاء سطح
مشکالت کارکنان باشد .بنابراین با آموزش خوب ،کارکنان بهتر  
کاراییسازمانسهیمباشندوسرپرستانومدیرانبهنظارتزیاددرموردزیردستانخودبی
نیازخواهندبودودرعینحالمیتوانندکارکنانرابرایاحرازمشاغلباالتروپرمسئولیتتر
میتوانندوظایفخودرابهنحو
آمادهسازندزیراکارکناندرپرتوآموزشصحیحاستکه  
احسنانجامدهند .
مدیرانبااستفادهازتوانمندسازیاثربخشیخودراچندینبرابرکرده،کارآمدیسازمان
بیشترشدهومیتوانندبهصورتبهتریعملکنند.کارکناندریکسازماناعمازدولتیو

خصوصی،مهمترینمنبعآنسازمانمحسوبمیشودکهنقشکلیدیومهمرادرتوسعهو
تغییرسازماندارند

Bradley & et al, 2006, Kabakci & Odabasi, 2008 ; Kang & Miller,

.)2000 ; Brutkiewicz, 2012).بنابراینآموزشوتوانمندسازیبهعنوانیکاصلاساسیدر
میشود
پرورشوحمایتاینمنابعارزشمنددرنظرگرفته  
) & et al, 2010
میتوانند
کارکنان در شرکتهای صنعتی در پرتو آموزشهای صحیح و نظارت مدیران  ،
.(Estepp et al, 2011; Sarikaya

وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند .در این میان مدیران با استفاده از رویکردهای
آموزشی مناسب از جمله :رویکردهای حمایتی ،غیرحمایتی ،خنثی و اقتضایی آموزشها و
میآورند .مدیران در کارکنان فرایندهای
توانمندهای الزم را در کارکنان خود به وجود  
میآورند .تمام
یاددهی-یادگیریرااز طریق آموزشهایرسمی،غیررسمی وآزادبهوجود  
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رویکردهای شناسایی شده در مطالعات و سازمانهای مختلف دال بر اهمیت و توجه به
موضوعآموزشوبهسازیکارکناناست.چراکهبکارگیریاینرویکردهادارایپیامدهاییدر
سطح سازمان (صرفه جویی در هزینهها ،تسهیم دانش ،سیستم بهبود یافته) ،مدیر (تقویت
روابط،یادگیری درمورددیگران،اعتمادبهمشهودات،یادگیرینحوهانجامکار)وکارکنان
وارتقاءشایستگیها)

(توسعهدررشدفردی،یادگیریکلیدی،انسجامکاری،تقویتمهارتها

میباشد) .)Ellinger & Bostrom, 2002

مدیرانشرکتهایصنعتیبااتخاذرویکردهایمختلفنسبتبهآموزشوتوسعهکارکنان
اقدام میکنند و در پرتو آموزشهای مناسب با سطح کارکنان خود ،مهارتهای مدیریتی و
آموزشآنانراارتقاءمیبخشند.براساسهمینمهارتهاوآموزشها،درافرادیادگیریدر
سطوحمختلفبهوجودمیآیدومتناسببااوضاعوشرایطشرکتها،همچنینمیزاندانشو
آگاهیکهدرافرادمختلفوجوددارد،براییادگیریآموزشهایمناسبانجاممیشود .
یکیازپژوهشگران درکارپژوهشیخود4رویکرددرخصوصآموزشوبهسازیارائه
نموده است  :الف) رویکرد حمایتی (تأکید بر پذیرش و باور به آموزش و بهسازی کارکنان،
حمایتآگاهانهیاناآگاهانهازآموزشوبهسازی،فراهمآوردنامکاناتومنابعبرایآموزشو
بهسازی کارکنان ،مشارکت در برنامههای آموزش و بهسازی) ،ب) رویکرد مقاومتی یا
غیرحمایتی(تأکیدبرعدمپذیرشوباورمنفیبهآموزشوبهسازی،عدمتأمینامکاناتومنابع
برایآموزشوبهسازی،مخالفتآگاهانهیاناآگاهانهباآموزشوبهسازی،عدممشارکتدر
آموزشوبهسازی)،ج)رویکردخنثی(تأکیدبربیتفاوتبودننسبتبهآموزشو

برنامههای

بهسازی،عدمباوربهآموزشوبهسازی،بیتفاوتبودننسبتبهتأمینامکانات ومنابعبرای

آموزش و بهسازی ،مخالفت آگاهانه یا ناآگاهانه با آموزش و بهسازی ،عدم مشارکت در
برنامههای آموزشوبهسازی)،د)رویکرداقتضایی(تأکیدبرپذیرشوباورمثبتبهآموزش

و بهسازی ،حمایت آگاهانه یا ناآگاهانه از آموزش و بهسازی ،تأمین امکانات و منابع برای
فعالدربرنامههایآموزشوبهسازی) .)Yasini, 2016

آموزشوبهسازی،مشارکت
مطالعاتگذشتهتوسط)Argyris and Shon (1978نشاندادهاستکهسهسطحیادگیری
وجوددارد :
کهاعضایسازمانازطریقکشفخطاهاواصالحآنها

یادگیریتکحلقهای :هنگامی 

 .1

0
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بهمحیطپاسخمیدهند،ایننوعیادگیریرخمیدهد.البتهپاسخگوییبهنیازهایمحیطیبا
میشود .
حفظهنجارهایجاریسازمانیایجاد 

میکند،
یادگیریدوحلقهای:ایننوعازیادگیری،نهتنهافرایندهایموجودراکنترل  

 .2
میگیرد
ها،اهداف،استراتژیهاوساختارسازمانیرانیزدربر 


فرهنگ،خطمشی

بلکهاصالح
وشاملتغییرپایگاهدانش،شایستگیهاوکارهایعادیسازماناست .
مبتنیبرتغییرروشها ومستلزم

.یادگیریسهحلقهای(دوگانه):ایننوعازیادگیری

3
بازتابذهنیافرادمیباشد.جزء«بازتاب»چرخهیادگیریرامجدداًشروعوسطحجدیدیاز
تفکروخلقدانشرابهوجودمیآورد .بهبیانیدیگرنتیجهیادگیریدوگانه،کشفجدیدو

میباشد(همان) .
دانشجدید 
میگیرندکه
مدیرانبرایتقویتافرادوتوسعهمنابعانسانییکسریراهکارهارادرنظر  
متناسبباسطحمهارتافرادوهمچنینمتناسبباوضعیتاقتصادیشرکتهاباشند .سطح

مهارتویادگیریدرافرادرابیشترباگذراندندورههایآموزشیرسمی،غیررسمیوآزاد

ارتقاء میدهند یا در زمانی که احساس کنند که افراد از مهارتهای اولیه برخوردار هستند
اولیهوبیشترآموزشهایفنیمیکنند.همانطورکه در

خودشاناقدامبهبازگوییمهارتهای
آوردهشدهاستایننوعیادگیریهابهشرحزیربیانمیشوند :

تقسیمبندیکمیسیوناروپا

. 1یادگیری رسمی :یادگیریهایی که معموالً از طریق مؤسسات آموزشی و تحصیالتی
یافتهاند (از نظر اهداف یادگیری و زمان یادگیری) و منجر به صدور
فراهم شده ،ساختار  
میشوند .
گواهینامهنیز 
. 2یادگیری غیررسمی :این نوع یادگیریها در نتیجه فعالیتهای روزانه مرتبط با کار و
باشندومنجربهصدورگواهینامهنیزنمیشوند .


هستند،آنهاساختاریافتهنمی

تجربیاتکاری
. 3یادگیری آزاد :یادگیریهایی که از طریق مؤسسات آموزشی و تحصیالتی فراهم
میباشند .
نمیشوند،اماتاحدودیساختاریافته 
شوندومنجربهصدورگواهینامهنیز 


نمی
بنابراینیادگیریرسمیآننوعیادگیریاستکهتعمداًبرنامهریزیشده،اهدافیادگیری
ازقبلتعیینشده،دارایبرنامهزمانیثابتودارایسلسلهمراتبساختاریافته است.در

حالی که یادگیریهای غیررسمی و آزاد آنچنان ساختارمند و برنامهریزی شده نمیباشد و
خارج از نظام آموزش رسمی حاصل میشود .از سویی دیگر ،اگرچه تفاوت بین این نوع
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یادگیریها در اهداف ،فرایند و محتوا میباشد ولی به گونهای سعی دارند تحقق اهداف
یادگیریفردیویادگیریسازمانیرامیسرسازند ))Jacobs & Park, 2009کهاینامرمستلزم
یادگیریها مورد توجه قرار گیرد .بر اساس این

آن است که با رویکرد سیستمی یاددهی -
رویکرد،یاددهی -یادگیرییکسیستممحسوبمیشودوعناصرآنشامل:ورودی،فرایند،
خروجی و بازخورد است ) .)Rezaian, 2014, 33ورودیهای یاددهی -یادگیری را افراد،
دانش،اطالعات،تجهیزاتوامکاناتوغیرهتشکیلدادهکهتوسطمنابعوروشهاییاددهی

گوناگون،تحتفرایندتبدیلقرارگرفتهوخروجیآنتولیددانشجدیدو

یادگیریهای

تعادلو

صلازیاددهیویادگیریها،سبب

افرادتوسعهیافتهاستودرنهایتبازخوردحا
تقویتآنمیگردد .
ترینمنابعوروشهاییادگیریراشاملیادگیریازطریق

ازطرفدیگرپژوهشگران 
مهم
آموزش -انتشارات ،یادگیری از طریق فعالیتهای کاری -عملی و تعاملهای اجتماعی-
روشیادگیریازراهآموزش -انتشاراتکهناظربریادگیریرسمی

مینمایند .
انسانیمطرح  
است،عمدتاًازطریقمشاهدهمستقیم،مطالعهکتب،مقاالتومجالتتخصصیوشرکتدر
میشود .یادگیری از راه فعالیتهای کاری و تعاملهای
دورههای مختلف آموزشی کسب  

اجتماعی که ناظر بر یادگیری غیررسمی است معموالً از طریق تعامل و ارتباط ،مشاهده و
الگوبرداری،مشارکت،تبادلنظرباکارشناسانمحیطکاروجستجودرمنابعماننداینترنت،
مجالتوشرکتدرکنفرانسهاکسبمیگردد) .)Lohman, 2005

مینمایند.
منابععظیمیراصرفبرنامههایآموزشویادگیریرسمی  

هرسالهسازمانها

 درحالیکه توجهمحضبهاین نوعیادگیریودانشعینیحاصلازآنبهتنهاییجهت
تجهیزکارکنانبهدانشومهارتکافینیستچراکهبسیاریازتحقیقاتانجامشده،گویای

مهارتودانشنیرویکارازطریقیادگیریهایغیررسمیو


درصداز
آناستبیشاز 07
آزاد حاصل میگردد .همچنین در تحقیق انجام شده توسط پژوهشگران ،با عنوان یادگیری
غیررسمیدرمحلکار:شواهدیدرموردارزشواقعییادگیریمبتنیبرکارمشخصگردید

میشود .در پژوهش
که یادگیری بیشتر از طریق درگیر شدن در فعالیتهای کاری حاصل  
هایفنیوحرفهایغیررسمیدرحوزهصنعتدربهبود

دیگریباعنوانبررسینقشآموزش
کسب و کار صورت گرفت ،نتایج نشان داد هر چه میزان آموزشهای فنی و حرفهای
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افرادشاغلبیشترباشدشاخصهایبهبودکسبکارمانند:


صنعتدر
غیررسمیدرحوزههای

وری،نگرش،ارتباطات،ایمنیو توجهاتمحیطی

دانش،شایستگیومهارت ،مدیریتبهره
مییابد) .(Mohely, 2018 cited in Klark & Klain, 2010; Tanenbom, 2010
افزایش 
برگزاریدورههایآموزشیمتناسبباشرایطشرکتهایصنعتیوسطحدانشومهارت
افراد ،جهت ارتقاء این مهارتها و بهبود وضعیت کارکنان انجام میشود .موضوع تحقیق
حاضر به دنبال تدوین الگوی انتخابی رویکردهای آموزشی کارکنان در شرکتهای صنعتی
میباشد.اینکهمدیرانچگونهباآموزشوتوانمندسازیکارکنان
کوچکومتوسطشهراهواز 
میکنند،
مواجهمیشوندو دربرخوردبااینموضوعمهمواساسیچهرویکردیرااتخاذ  
مسألهاصلیپژوهشحاضرراتشکیلمی 
دهد.


مبانی نظری 
هر رویکردی که مدیران سازمانها اتخاذ میکنند نقش اساسی در موفقیت و تداوم
برنامههای آموزش و بهسازی کارکنان ایفا مینماید .مدیران سازمانها دیدگاهها و

گیریهایی را نسبت به آموزش و بهسازی کارکنان دارند که این جهتگیریها نیز
جهت 
متفاوت است ،عدهای موافق و از آن حمایت میکنند و عدهای دیگر مخالف آموزش و
بهسازی کارکنان هستند که این امر موجب چالش در خصوص موضوع آموزش و بهسازی
کارکنانمیشودوباعثشدهاستکهبهاینموضوعمهموحیاتیتوجهجدینشدهومورد
گیریهایی ،وضعیتمشخصومعلومیرااز
غفلتقرارگیرد.لذاشناساییوکشف جهت 
نحوه مواجهه مدیران سازمانهای دولتی با موضوع آموزش و بهسازی کارکنان به وجود
آوردکهنقشمهمیرادرپیشبردونهادینهکردنآموزشوبهسازیکارکناندرسازمانها


می
میکند .
ایفا 
میطلبدکهچندنظریهمهماقتصادیراموردتوجهقراردهیمکهعبارتند
موضوعپژوهش  
از:نظریهاقتصادیکوچکزیباست،1نظریهکارآفرینی 2ونظریهاقتصادرفتاری.3برطبقاین
وشرکتهای

دهدکهسهمبنگاهها

دونظریهوبررسیموضوعپژوهشدراینحوزه،نشان 
می
1- Small is Beautiful theory
2- Entrepreneurship theory
3- Behavioral economytheory
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میدهند .نظریه
صنعتی کوچک و متوسط چه نقشی را در حوزه اقتصاد به خود اختصاص  
میدارد
اقتصادیکوچکزیباستکهتوسطارنستفردریکشوماخر توصیفشدهاستبیان  
میتواناوضاعراساماندادوبه
کههرچیزکوچکیبهتروزیباتراستبدینمعنیکهبهتر  
مسائلومشکالتبدلیلکوچکبودنآن،رسیدگیکرد)Shomakher, 2018).درکتابشبر
آناستکهمهمترینوظیفه بشریافتنراهیبرایرهاییازبنبستاقتصادکنونیاست.وی

معتقداست :
تولیدیایمعطوفکنیمکهازلحاظزیست

توانیمذهنخودرابهتکاملروشهای

" ...
می
میتوانیمبهتکاملدرفناوریدرمقیاس"کوچک" فناورینسبتاًرامو
شناسیمناسبباشند  ،
معطوفکنیم،ویابهگونهایجدیدازشراکتبینمدیریتو

چهرهایانسانی"
دستآموزبا" 
افرادوحتیگونههایمالکیتعمومی ".

میباشد .نظریه اقتصادی
اهمیت و توجه به نظریه کارآفرینی نیز در اینجا قابل بحث  
کارآفرینی،توجهجدیسازمانهایدولتیوخصوصیهمچنینمحافلعلمیرابهخودجلب
نموده است .کارآفرینی ریشه در نظریه اقتصادی قرن هفدهم دارد ))Dees et al., 2002
کارآفرینکسیاستکهازحداقلمنابعاقتصادیحداکثربهرهوریراایجادکند.کارآفرینیبه

عنوانپدیدهنویننقشمؤثریرادرتوسعهاقتصادی،ایجاداشتغالورفاهاجتماعیکشورها
ایفامیکند.درهمینراستاایجادوحمایتازکسبوکارهایکوچکومتوسطضروریمیباشد .
کارآفرینان در مسیر ایدهپردازی ،تأسیس ،راه اندازی ،اداره و توسعه شرکتهای خود با
مسائل و مشکالتی مواجه هستند .به طور کلی ،شکلگیری مؤسسات اقتصادی توسط
شود،اول:شکلگیریانگیزه درافرادبرایشروعفعالیت

کارآفرینان درسهمرحلهانجام  
می
اقتصادی ،دوم :برنامهریزی برای راهاندازی شرکت و سوم :شروع فعالیت اقتصادی
).)Mehralizade & Sajadi, 2009
صلهگرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و
تغییر فناوری تولید در دهههای اخیر و فا 
گرایش به سمت تولید انعطافپذیر در صنایع کوچک و متوسط ،هر چند توانایی رقابت
فعالیتهای صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیتهای اقتصادی از صنایع

بزرگ به سمت صنایع کوچک شده ،لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و
جایگزینیآنباصنایعکوچکنبودهاستبلکهروندحرکت،بهسویتعاملهرچهبیشتراین
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دوبایکدیگربودهاستبهگونهایکهتقسیمکارمیانصنایعکوچکوبزرگبهشکلیصورت

پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم ،یکدیگر را کامل میکنند .بر اساس گزارش سازمان
دربارهنقششرکتهایکوچکومتوسطدراقتصادنیزبیان

همکاریوتوسعه 1درسال 2712
کنندومنبعیبرایشغلهایجدید

داشتهاستکهکسبوکارهایکوچکنقشعمدهایایفامی

درصدازکسبوکارهایاینمنطقهراتشکیلدادهاند .

بهحسابمیآیند.بیشاز۹9

براساسآخرینآمار،بنگاههایکوچکومتوسطبیشاز 27درصداز

باتوجهبهاینکه
دهند،باوجودسهممؤثربنگاههایکوچکومتوسطدر


هایصنعتیکشورراتشکیلمی

بنگاه
توسعه اقتصادی ،خلق فرصتهای کارآفرینی ،حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع
جودگویایوضعیتنامساعداینبنگاههادر

درآمدیدرکشورهایموفقجهان،آمارهایمو
کشوراست.بطورکلیمشکالتوچالشهایعمدهبخشصنعتکشوربهویژهدرحوزه
بیثباتیمحیطاقتصادکالنکشور،تنگنایمالیو
کسبوکارهایکوچکومیانیعبارتنداز :
اعتباری ،مانعی برای رشد صنعتی ،روند نزولی تشکیل سرمایه و فرسودگی تجهیزات و
اشینآالت تولیدی ،فراهم نبودن بسترهای رشد صنایع کوچک و متوسط ،کمبود یا فقدان
م 
زیرساختها و برنامه جذب سرمایهگذاری خارجی ،عدم اجرای صحیح سیاستهای
اصالحاتساختاری،عدموفاقملینسبتبهمؤلفههایپایهایرشدصنعتی،ساختاراقتصاد
مبتنیبررانتوفساددرکشور،نامساعدبودنمحیطکسبوکارورشدفعالیتهایصنعتی
وضعفنظاممدیریتوتوسعهمنابعانسانی).)Mehralizade, 2018
ریچاردتیلردرکتابخودبهنامسقلمه،برایکاهشفاصلهبیندوبخش(سیستمسنتیو
مدرن)ساختاریمبتنیبرگسترشدامنهتحلیلهایاقتصادیوپاالیشآنها،بادرنظرگرفتن

صورتسیستمیبرفرآیندتصمیمسازیاقتصادیافرادتأثیرگذار


شناسیکهبه

سهشاخصهروان
است،تالشهاییانجامدادهاست.عقالنیتمحدود،ترجیحاتاجتماعی(باتمرکزبردرک

عدالت)وفقدانخودکنترلیدرجوامعانسانی،سهموضوعاصلیبررسیهایایناقتصاددان

راتشکیلمی دهدوبررسیتأثیراینعواملبرتصمیماتافرادومعامالتتجارینیزجزو

راهحل پیشنهادی ریچارد تیلر برای جلوگیری از «بدرفتاری
تحقیقات او محسوب میشود  .
بهمردماستکهازآنطریقبهخوشرفتاریاقتصادی

سقلمهای»

زدنبهاصطالح«

اقتصادی»،
)1- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development
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ریزیهایدراز
توانمردمراتشویقکردتابرنامه 


مثالمی
گویدکهبهعنوان


آورند.اومی

روی
مدتبیشتریبرایزندگیخودداشتهباشندویابرایدورانبازنشستگیخودپساندازکنند.

کمیتهنوبل معتقداستکهآثارریچاردتیلرسطحآگاهیمردمراارتقادادهاست وبهآنان
گیریهایاقتصادیخود
نمودهتاشگردهاوترفندهایتبلیغاتیرابشناسندودرتصمیم 

کمک 
هوشیارباشند .
عواملمؤ ثربرموفقیتکارآفریناندرمطالعه ایدرترینیدادوتویاکو(یکیازکشورهای
درحالتوسعه)دردهسالبعدازشروعبهکاربررسیشدهاستکهاینتحقیقسهعامل
موفقیتشرکت هایعنی:الف)عواملشخصیتیوجمعیتیافراد،ب)عواملسازمانیمربوط
به برنامه ریزی و سازماندهی شرکت و ج) عوامل محیطی مربوط به نیروهای سیاسی،
اقتصادی ،بازار و ساختا ری را از طریق مصاحبه ،پرسش نامه و بررسی منابع ثانویه مورد
بررسیقراردادهاست.نتایجمطالعهنشانمی دهدکهعواملیمانندسابقهکارقبلیکارکنانو
کارآفرینان و به کارگیری فرایند برنامه ریزی بعد از شروع به کار در موفقیت آنان نقش
چشمگیرداشتهاست .
میدهدکهرویکردیکهمدیراننسبتبهآموزشو
نتایجتحقیقات) Yasini (2016نشان  
بهسازی کارکنان در سازمانهای خدماتی دارند ،متأثر از دو عامل اساسی فردی و سازمانی
است.عواملفردیموثربررویکردمدیراننسبتبهآموزشوبهسازیکارکنانشاملنگرش
مدیراننسبتبهآموزشوبهسازیکارکنان،توانمندیهاومهارتهایمدیراناست.عوامل
سازمانینیزشاملفرهنگسازمانی،قوانینومقررات،ساختارسازمانیومنابعکالبدیومالی
میکندکهدوپیامدعمدهفردیوسازمانیرادرپی
میباشد .نتایجحاصلازاینپژوهشبیان 

دارد.درپیامدفردی،رضایتمندیوباالرفتنانگیزشکارکنانرابهدنبالداردوپیامدسازمانی
میگردد.
موجببهبودکاراییواثربخشی،بهبودپاسخگوییواعتباروشهرتسازمانی 
نظر به نقش ویژه بنگاههای کوچک و متوسط ،باید اقدامات اساسی در راستای بهبود
وضعیت این بنگاهها در کشور صورت گیرد .مهمترین این اقدامات در جهت گسترش
هایمذکوردرکشور،اصالحچارچوبنهادیبهنفعبخشهایمولداست؛چرا کهدر


بنگاه
صورتنامناسببودنچارچوبنهادیکشور،سایراقداماتاثربخشیموردانتظاررانخواهد
داشت.بررسیتجربهکشورهایموفقدرایجادوحمایتازبنگاههایکوچکومتوسطنشان
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میدهد که برای حمایت از این بنگاهها در کشور ،باید اقدامات دیگری از قبیل تدوین

استراتژی توسعه بنگاههای کوچک و متوسط ،ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و
هابهبازارسرمایه،ایجادنهادتخصصیارائهدهندهخدمات


ها،تسهیلشرایطورودبنگاه

بنگاه
هاوایجادنهادضمانتاعتباروازهمهمهمترتوسعهمنابعانسانیدردستورکارقرار


بهبنگاه
گیردتابهایننحو،ایجادوتوسعهبنگاههایکوچکومتوسطدرکشور،بتواندنتایجموردنظر

درافزایشاشتغالورشداقتصادیرابهدنبالداشتهباشد.درمطالعاتتجربیمختلفی کهدر
هایگذشتهباهدفشناساییگروهکاالهاوخدماتمزیتداردرسطحملیانجامشده


سال
ترینشاخصهایمطرح درانتخاب


وریواشتغالازمهم
است،افزایشارزش افزوده،بهره
گروهکاالهاوخدماتمزیتدار).)Nasehifar et al., 2010درخصوصشناساییوبررسی

یراندرداخلکشورنیزپژوهشهایمحدودیصورتگرفتهاستدرحالی

رویکردهایمد
که این امر نقش مهم و حیاتی را در اثربخشی و تداوم برنامههای آموزش و بهسازی منابع
انسانیدارد.


ادبیات پژوهش
پژوهشهایزیادیدرزمینهآموزشوتوسعهمنابعانسانیانجامشدهاستکهدرجدول
1بهتعدادیازتحقیقاتیکهدرداخلوخارجکشورانجامشده،اشارهشدهاست:
میدهد که با وجود
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه توسعه منابع انسانی نشان  
تالشهایبسیاربرایتقویتوارتقاءمهارتهایفنیوادراکیافراد،وجوددوعاملفردیو
سازمانیتأثیراتقابلتوجهیرااعمالمیکنند.درخصوصشناساییوبررسیرویکردهای
مدیران درداخلکشور نیز پژوهشهایمحدودیصورتگرفتهاست در حالیکهاینامر
نقشمهموحیاتیرادراثربخشیوتداومبرنامههایآموزشوبهسازیمنابعانسانیدارد.



اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف از این پژوهش شناسایی تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان
میباشد .
شرکتهایصنعتیکوچکومتوسطشهراهواز 
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جدول.1بررسینظامآموزشوتوسعهمنابعانسانیبراساسمطالعهپیشینهپژوهش
Table1. Investigation of human resources education and development system based
on research background study

نام محقق (سال)
عنوان
The
name of the
Title
)Resercher (year
تأثیرراهبردهاینوآوریبر
راهبردهاینوآوریبرتوسعهکارآفرینیوقابلیتیادگیری

توسعهکارآفرینیسازمانی:
بامیانجیقابلیتهای سازمان تأثیر میگذارد .همچنین ،راهبردهای نوآوری از

Shariatnejad et al
)(2015
یادگیریسازمان(مورد طریق قابلیت یادگیری سازمان بر توسعه کارآفرینی تأثیر

مطالعه:شهرکهایصنعتیمثبتدارد .
استانلرستان) 
شناساییواولویتبندی به ترتیب ،حمایت از ایدهها ،پیادهسازی مدیریت دانش،
عواملمؤثربرخالقیتو ماهیتکار ،سرمایهگذاری در تحقیق وتوسعه،موفقیت-
نوآوریدرطرحهای گرایی ،یادگیری سازمانی،انگیزه،منابعدراختیار ،عالقه-
&  Rahmatialaeeکارآفرینانهوکسبو مندیبه حوزهفعالیتمربوطه،شناسایی نیازمشتریان به
 Mihandoostکارهایکوچکومتوسطمنظور کسب ایدههای هدفمند ،قوانین و سیاستهای
)(2015
باکمکمدلهای حمایتیدولت،پیوندمیانتحقیقاتوصنعت،مستندسازی
تصمیمگیری  MADMورعایتمالکیتفکری،دسترسیبهفناوریهایپیشرفته
رتبههاییکتاچهاردهرابهخوداختصاصدادهاند .
نتیجه
Result

بررسیابعاد
توانمندسازینیروی
انسانیدرسازمانهای

Mehralizadeh et
)al (2009
دولتی(موردکاوییکی
ازسازمانهایمورد


مطالعهایران) 

)Yasini (2016

طراحیالگوی 
رویکردهایمدیران 
درزمینهآموزشو
بهسازیکارکناندر
سازمانهایخدماتی 

ایالم 

Mirmohammadi
)et al (2018

عواملکلیدیموفقیت
توانمندسازیکارکنان 

عمدهترین یافتههای پژوهش عبارتند از :الف) میزان
توانمندسازینیرویانسانیدرسازمانموردمطالعهبراساس
معیارها و ابعاد مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
(رهبری ،خطمشی و استراتژی ،فرایندهای توانمندسازی،
ترغیب و تشویش ،مشارکت ،خالقیت و نوآوری و نتایج
کلیدیعملکرد)پایینترازحدمتوسطبودهاست.ب)بین

وضعیتموجود ومطلوبتوانمندسازی نیروی انسانی بر
اساسبعدرهبریمدلبنیادتوانمندسازیمنابعانسانیایران
درسازماندولتیموردمطالعهتفاوتوجودداشتهاست.ج)
بینوضعیتموجودومطلوبتوانمندسازینیرویانسانی
براساسبعدیادگیریمدلبنیادتوانمندسازیمنابعانسانی
ایراندرسازماندولتیموردمطالعهتفاوتوجوددارد .
رویکردیکهمدیراننسبتبهآموزشوبهسازیکارکنان
در سازمانهای خدماتی دارند ،متأثر از دو عامل اساسی
فردیوسازمانیاست.عواملفردیموثربررویکردمدیران
نسبتبهآموزشوبهسازیکارکنانشاملنگرشمدیران
نسبت به آموزش و بهسازی کارکنان ،توانمندیها و
مهارتهایمدیراناست.عواملسازمانینیزشاملفرهنگ

سازمانی،قوانینومقررات،ساختارسازمانیومنابعکالبدی
میکندکه
ومالیمیباشد.نتایجحاصلازاینپژوهشبیان 
دو پیامد عمده فردی و سازمانی را در پی دارد .در پیامد
فردی،رضایتمندیوباالرفتنانگیزشکارکنانرابهدنبال
داردوپیامدسازمانیموجببهبودکاراییواثربخشی،بهبود
میگردد .
پاسخگوییواعتباروشهرتسازمانی 
بینعواملسهگانهشاملعواملکلیدیفردی،گروهیو
سازمانیبراساسنظریهشناختاجتماعیوتوانمندسازی
کارکنانرابطهمثبتومعنیداریوجوددارد .
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وضعیت موجود برنامههای بهسازی منابع انسانی در ابعاد
بهسازی"اخالقی""،اجتماعی-فرهنگی" وبعد"فردی" از

شناساییابعادومؤلفههایمیزانرضایتنسبیبرخورداراستولیابعاد"سازمانی"،
بهسازیمنابعانسانیدر "حرفهای"و"آموزشی"پایینترازحدمتوسطبودندومدل
Bigdeli et al
نهاییدرچهاربخش:فلسفهواهداف،ابعادومولفهها،فرایند

آموزشوپرورشبه
)(2018
منظورارائهیکمدل اجراییوبروندادطراحیشدکهباتوجهبهنتایجپژوهش،
دربخشابعادومولفههامقدارشاخصنیکوییبرازش%۹0

مفهومی 
ومقدارشاخصمیانگینمربعاتخطایبراورد%42براورد
شدواعتبارکلمدلنیزبهتاییدمتخصصانرسید .
بینیادگیریاکتشافیویادگیریاستخراجی،بینیادگیری
اکتشافیوخالقیتبداههسازی،بینیادگیریاستخراجیو
بررسیاستراتژیهای خالقیت بداههسازی ،بین خالقیت بداههسازی و خالقیت
یادگیری،خالقیتو ترکیبی و همچنین بین خالقیت بداههسازی و نوآوری
نوآوریدرSMEهابا سازمانیدرشرکتهایفعالدرشهرکصنعتیبشل،رابطه
& Kamali
) Mirzaei (2018استفادهازتحلیلتطبیقی معناداریوجودداشتهومتغیرمستقل،تواناییپیشبینیمتغیر
کیفیمجموعهفازیو وابستهراداراست.بینیادگیریاکتشافیوخالقیتترکیبی،
مدلسازیمسیر  PLSبینیادگیریاستخراجیوخالقیتترکیبیوهمچنینبین
خالقیتترکیبیونوآوریسازمانیدرشرکتهایفعالدر
شهرکصنعتیبشل،رابطهمعناداریوجودنداشتهاست .
رابطهبینقابلیتیادگیریبینقابلیتیادگیریبازاروکارآفرینیسازمانیونوآوری
سازمانیرابطهمعناداروخطیوجوددارد.بینکارآفرینی
Rahimi et al
)(2018
بازارباکارآفرینیسازمانیسازمانی و نوآوری سازمانی نیز رابطه خطی و معنادار

ونوآوریسازمانی
مشاهدهشدهاست .
بررسینظامیاددهی -نیرویانسانیمشغولبهفعالیتدرشرکتبیشترازنوع
یادگیری(رسمی ،نظامیاددهی-یادگیریغیررسمیومنابعیاددهی-یادگیری
میکنند .در خصوص روشهای
غیررسمیوآزاد)در غیررسمی استفاده  
یاددهی-یادگیری نیز روشن شد که کارکنان بیشتر از
) Mohely (2018شهرکصنعتیخرمشهر
روشهای یاددهی-یادگیریرسمیوآزاداستفادهکردند،

(مطالعهموردی:شرکت
درحالیکهمدیران،معاونوسرپرستانبیشترازروشهای

نساجیبردیاجنوب)  .یاددهی-یادگیریغیررسمیاستفادهنمودند .
یافتههای تحقیق نشان میدهد که شرکت فوالد مبارکه

هاوسیاستهایخودرابرمبنایدرک


اصفهان،استراتژی


سیاست
هاواستراتژیهاینیازهاوانتظاراتتوأمانذینفعانومحیطبیرونیومبتنی
et al
میکند.بر
یتهاوعملکردهایدرونیتدوین  
 Saadatآموزشمداومدرشرکت بردرکقابل 
)(2018
فوالدمبارکهاصفهان  اساس یافتههای این تحقیق ،بهکارگیری سه استراتژی
آموزشی،ارتباطیومشارکتیتوانستهاستشرایطمناسبی
رابرایآموزشمداوممهیانماید .
بررسیفهمحمایتهای تأثیردرکمدیرانازوظایفرسالتشانبهعنوانمدیربر

مدیریتیبرایبهسازیو حمایت آنها از بهسازی کارکنان عدم توجه مدیران به
)Ellstorm (2012
مسائلمرتبطبایادگیریبهدلیلفقداندانشومهارتدر

یادگیریدرمحیطکار
حمایتازتوسعهویادگیریوفقدانزمان 
)Erout (2011

یادگیریغیررسمیدر زمانی که کار و یادگیری با هم مورد مطالعه قرار گرفت
محلکار:شواهدیدر مشخصگردیدکهیادگیریازطریقدرگیریدرفعالیت
میشود.لذاچنانچهیادگیریدرمحیطکار
موردارزشواقعی کاریحاصل  
یادگیریمبتنیبرکار  سودمندواقعشودیادگیریبیشتریرخخواهدداد .

منبع(:مطالعاتنگارندگان) 
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اهداف فرعی
الف) شناخت رویکرد مدیران نسبت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در شرکتهای
صنعتیکوچکومتوسط
)1

شناساییعواملعلیوتأثیرگذاربررویکردمدیراننسبتبهآموزشوتوانمندسازی

کارکناندرشرکتهایصنعتیکوچکومتوسطشهرکشماره1اهواز

)2

شناخت شرایط مداخلهگر در رویکرد مدیران نسبت به آموزش و توانمندسازی

کارکناندرشرکتهایصنعتیکوچکومتوسطشهرکشماره1اهواز

)3

شناسایی بسترها و زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناوری رویکرد

مدیران نسبت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در شرکتهای صنعتی کوچک و متوسط
شهرکشماره1اهواز
)4

شناساییراهبردهایبهبودرویکردمدیراننسبتبهآموزشوتوانمندسازیکارکنان

درشرکتهایصنعتیکوچکومتوسطشهرکشماره1اهواز

)9

شناختپیامدهایبهبودرویکردمدیراننسبتبهآموزشوتوانمندسازیکارکنان

درشرکتهایصنعتیکوچکومتوسطشهرکشماره1اهواز

ب)تدوینالگویتبیینکنندهرویکردمدیراننسبتبهآموزشوتوانمندسازیکارکنان
اهوازبرمبناییافتههایپژوهش

درشرکتهایصنعتیکوچکومتوسطشهرکشماره1



روش شناسی پژوهش
اینپژوهشباهدفتدوینالگویانتخابرویکردهایآموزشیکارکنانشرکتهایصنعتی
شهراهوازانجامشدوضمنشناساییموانعومشکالتآموزشیکارکنانوتدوینالگویآموزشی
مناسببرایآنهاجهتبهبودفرایندیاددهی-یادگیریدرنیرویانسانیشرکتهایصنعتیوارائه
پیشنهاداتجهتارتقاءعملکردآنانبااستفادهازرویکردکیفیوروشدادهبنیادواستفادهاز
نمونهگیری نظری از روش گلوله برفی انجام شد .مشارکت کنندگان این پژوهش را مدیران و
کارکنانشرکتهایصنعتیشهرکصنعتیشمارهیکاهوازتشکیلمیدهد .
این پژوهش در قالب مصاحبه حضوری با استفاده از هشت سؤال شفاهی با  11تن از
مدیرانوکارکناناینشرکتهابهانجامرسیدکهحجمنمونههاازقبلقابلتشخیصنبودو
پسازانجام ۹مصاحبهبهاشباعنظریرسید که برای اطمینان بیشترتامصاحبه11مادامه
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بندیهایصنعتیکهوجودداشت
هابهاینصورتبودندکهباتوجهبهطبقه 

یافت.مصاحبه
(فلزی،کانیغیرفلزی،سلولزی،خدمات،شیمیایی،غذایی ،برقوالکترونیکونساجی)،با
مراجعهبهاینشرکتهاومصاحبهحضوریبامدیرانوکارکنانآن،انجامگرفت.اطالعات
دریافتی از مصاحبهشوندگان در جلسه مصاحبه ضبط و پس از تبدیل آنها به متن یادداشت
هایآزاد،سپسمقولههای

متنبهوجودآمدهازمصاحبههاابتدابهصورتمقو 
له

برداریشد.
محوری و کدهای انتخابی دستهبندی شدند .از  11الگوی پارادایمی رسم شده برای هر
مصاحبهوبراساسطبقههایصنعتی،درنهایت2الگویکلیاستخراجوبراساساینهشت

الگو،الگوینهاییبهدستآمدومدلنهاییرسمگردید .

یافتههای پژوهش
در اینپژوهشبرایتجزیهوتحلیلدادههاباتوجهبهفرایندروشدادهبنیادکهشامل
میباشد ،انجام و مقولهها در قالب
کدگذاری آزاد ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی  
الگوهای پارادایمیاستخراجشدندکه در نهایتبا توجهبهکدگذاریانتخابیالگوی نهایی
دادههایکیفی پژوهش،طی فرایند کدگذاری
پژوهشاستخراجگردید.بهطورکلی ازتحلیل  
محوری  ۹1مقوله و در طی کدگذاری انتخابی  23مقوله که به طور کلی در قالب  2مقوله
اصلی دستهبندیشد کهپژوهشگرمقولههای اصلی راپساز اینکه کدهای حاصلازمقوله-
هایمحوریبهدستآمدبادرکنارهمگذاشتنکدهایمحوریهرقسمتویافتنتشابهات
بینآنها،کدهایاصلیراتدوینکردهاست.


الگویپارادایمیکلیمدیرانشرکتهایصنعتیشهرکشمارهیکاهوازبرایآموزشوتوسعهکارکنان 

(The general paradigm model of managers of industrial companies in the number
)one zone of Ahvaz for staff training and development
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قضایای مستخرج از تحلیل نتایج پژوهش
.1

عوامل فردی (پذیرش افراد مستعد و عوامل رفتاری کارکنان) و سازمانی (فرهنگ

سازمانی،توانمالیوقوانینومقررات)شرایطعلّیمؤثربررویکردمدیرانسازمانهانسبت
بهآموزشوتوسعهکارکناناست.
.2

محوراصلیرویکردمدیرانشرکتهانسبتبهآموزشوتوسعهکارکناناستکه


مشتملبرچهاررویکردشاملرویکردحمایتی،غیرحمایتی،خنثیواقتضاییاست.
.3

وواکنشکارکناناعضایشرکتها،زمینهو

دوموضوعمدیریتوسیاستگذاریها


بستری خاص را برای بهبود رویکرد مدیران سازمانها نسبت به آموزش و توسعه کارکنان
میآورد.
فراهم 
.4

شرایط مداخلهگر ناشی از عوامل محیطی (عوامل اجتماعی و مشکالت اقتصادی)

بستریعامرابرایبهبودرویکردمدیرانسازمانهانسبتبهآموزشوتوسعهکارکنانفراهم
میکنند.

.9

ویتمهارتهاوتجاربافراد،تفویضاختیار،به

پنجراهبردمختلفکهشامل:تق

میباشدکهبااستفادهاز
روزآوریامکانات،تدوینقوانینومقرراتمناسبوآموزشافراد  
دورههایآموزشیرسمی،غیررسمیوآزادانجاممیشودکهازجملهاقداماتیبرایبهبود
رویکردمدیرانشرکتهایصنعتینسبتبهآموزشوتوسعهکارکناناست.
.6

پیامدهایبهبودرویکردمدیرانسازمانهانسبتبهآموزشوتوسعهمنابعانسانیدر

سطحفردوسازمانتحتتأثیرعواملزمینهایوعواملمداخلهگر،پیامدهایفردی(تربیت
نیرویانسانیمتخصص،شکوفاییاستعدادوایجادانگیزهدرافراد)وسازمانی(تولید بهینهو
ایجادشهرتوباالرفتناعتبارسازمان)رابههمراهخواهندداشت.
برمبناییافتههایحاصلشدهوقضایایبهدستآمده،شکلزیربهعنوانمدلاولیهکه

نشاندهندهروابطبینمقولههاستاصلیحاصلازفرایندتحلیلکیفیاست،بهدستآمد.
بر مبنای این مدل ،رویکرد مدیران ،شرکتهای صنعتی نسبت به آموزش و توسعه کارکنان
(مدیریتوسیاستگذاریها

خودازموجباتعلّی(عواملفردیوسازمانی)،عواملزمینهای
وواکنشکارکنان)وراهبردها(فردیوسازمانی)درشرکتهاست.مداخالتمحیطی(عوامل
اجتماعیوعواملاقتصادی)همبهنوبهخودبررویکردمدیرانسازمانهانسبتبهآموزشو
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توسعه کارکنان خود اثرگذار است .در نهایت تحت تأثیر بهبود رویکرد مدیران شرکتهای
صنعتیپیامدهایفردیوسازمانیحاصلمیشود .
وضعیت شرکتهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی شماره یک اهواز در انقالب صنعتی
چهارم
بصنعتیچهارمدرادامهانقالبهایصنعتیسوموباظهورفناوریدرحوزههای

انقال
مختلفیمانندرباتیک،هوشمصنوعی،بالکچینونانوتکنولوژیهمراهاست.بااینکهبرخی
درحالاستفادهازتکنولوژیجدیدهستندولیهنوزهماغلبشرکتهاتازمانیکه

شرکتها

ستفادهازتکنولوژیهایجدیدنمیروندوبههمانشیوهسنتیبهکار

مجبورنشوندسراغا
میدهند .یکی از موضوعات جذاب و در عین حال یکی از مهمترین چالشهای
خود ادامه  
پیشرویکشوربحثانقالبصنعتیچهارماست.اینانقالببرپایهفناوریدیجیتالاستوار
یآنبخشهایمختلفصنعت،جامعهواقتصادرا

استوبهلحاظمقیاسودامنهپیچیدگ
میتوانندتحتتأثیرپیامدهایمثبتویا
شودوشرکتهایکوچکومتوسطکه  

شامل می
منفیآنقرارگیرند .
سالگذشتهنداشتهاند.

اغلبخطتولیدهاهنوزهمتفاوتچندانیبا 27،17یاحتی 37
هنوز هم کارگران تولید در ساعت مشخصی وارد محل کار میشوند ،کمی با همکاران و
میکنندوسپسبهمدت 2تا 12ساعتکارکردهوبهمنزلخودباز
مدیرانخودصحبت  
گردند.گاهیاوقاتماشینهاوابزاراالتنیازبهتعمیرونگهدارییامنابعجدیددارندو


می
میدهد که اغلب
میشود که این نشان  
در نتیجه خط تولید برای مدت مشخصی متوقف  
صنعتیپیشینباقیماندهاندگرچهممکناستتغییراتیراهم

هنوزدرانقالبهای

شرکتها

داشتهباشندولیبهآنصورتنیستکهچشمگیرباشد.امادرانقالبصنعتیچهارمچنین
مشکالتی وجود ندارند .روند تولید برای شرکتهایی که از انقالب صنعتی چهارم استفاده
میکنندومایلبهانجامتغییراتسازمانی،عملیاتیومالیهستندتغییرکردهاست.بعضیاز

میکند،
مداربستهوپوشیدنیکهورودبهساختمانهاراتسهیل 

اینتغییراتشامل:دوربینهای

میدهند،استفادهازابزارهاییبرای
وایتبردهایدیجیتالیکهجزئیاتکاروعملکردرانشان 
بازرسی ایکسری ماشینها و پیدا کردن دلیل بروز مشکل و تغییر تنظیمات به صورت
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میباشد .
استانداردو ...
براساسمراجعهبهشرکتهایصنعتیکوچکومتوسطواقعدرشهرکصنعتیشماره

یکاهوازوبررسینتایجحاصلازاینپژوهشونیزصحبتهاییکهدرمصاحبهبامدیرانو

کارکنانشرکتهایصنعتیانجامشد،ایننتیجهبهدستآمدکهگرچهجلوههاییازانقالب

هنوزبهشیوههایسنتیوقدیمی

بهچشممیخوردولیاینشرکتها

صنعتیدراینشرکتها

میپردازند.اکثرافرادمشکالتاقتصادی
اقدامبهتولیدوبهتبعآنرفعنیازهایخودوجامعه 
رااصلیترینعاملعقبافتادگیخودپنداشتهوشرایطاکنونجامعهکهدچاررکوداقتصادی

میبریمرانیزازجملهعواملیکهبرعملکردودرنتیجه
ونیزاینکهدرشرایطتحریمبسر  
خطتولیدآنهاتأثیرگذاراست،عنواننمودند.بنابراینتازمانیکهاینشرایطبه نفعتولیدات
داخلینباشدوکشورازاینبحرانخالصنشود،نهتنهامشکالتبرطرفنمیشوندبلکه

روزبهروزبراینمشکالتافزودهشدهوچهبسابهسطحپایینترینزولکنند .



نتیجهگیری

به طور کلی و با توجه به نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف و مقایسه با نتایج این
ژوهش،عاملاقتصادیمهمترینعاملیبودکهبرمیزانتوسعهمنابعانسانیتأثیرگذاربودبه

پ
میچرخد
صورتیکهدرشرایطاقتصادیشرکتهایصنعتیتمامیمسائلبرپایهاینمتغیر  

مدیرانشرکتهایصنعتیبا

هایالزمرااجرامیکنند.


ریزیوآموزش

ومتناسبباآنبرنامه
تو جهبهشرایطشرکتوبهاقتضایمسائلومشکالتجامعهوبرپایهمسائلاقتصادیخود،
اقدامبهآموزشوتوانمندسازیکارکنانخودمینمایند.بنابراینباگزینشرویکرداقتضاییو

برحسبنیازهایآموزشیکارکنانخود،اقدامبهآموزشوارتقاءسطحمهارتهایدانشیو
میدهد
مکانیکیکارکنانخودمینمایند.نگاههزینهایبهآموزشوتوسعهمنابعانسانی،نشان 
کههنوزبهقدرکافیبهاهمیتاینموضوعوجایگاهآندرشرکتهایصنعتیپینبردهاند.

ارزشترین قسمت سازمان

بدون شک در تمامی پژوهشها منابع انسانی اساسیترین و با 
الزمبرخوردارشوندومهارتهایالزمدرارتباطباکار

ازآموزشهای

میباشندوچنانچه 

وبهطورکلیجامعهرادر
خودرادریافتنمایند،موفقیتنهتنهاافرادبلکهتمامیشرکتها 

پیدارد.
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 نظارت و راهبردی، به عنوان استاد راهنما،دکتریدالهمهرعلیزاده

  در پژوهش حاضر:سهم مشارکت نویسندگان
خانمحدیثجلیلیان در.داشتهاند
  نهاییسازی اصالحات مقاله را بر عهده
  روند کلی پژوهش و تدوین و
 تحلیل و تفسیر یافتهها و نگارش متن مقاله را برعهده داشته و در، فرآیند گردآوری،تدوین طرح تحقیق
نتیجهگیری از یافتهها و بسط و تفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کلیه همکاران و با
  مجموع
 .انجامشد،پایاننامه
 بهعنواناستادمشاور،دکترغالمحسینرحیمیدوست

همراهی
 . نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد:تضاد منافع
 پژوهش حاضر از هیچ موسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینهها در طول فرآیند:منابع مالی
 .اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست
 پژوهش حاضر بدون همکاری مشارکت کنندگان امکانپذیر نبود؛ بدینوسیله از کلیه مشارکت:تشکر و قدردانی
 .کنندگانتقدیروتشکربهعملمیآید
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