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انسانی آموزش و نیروی  بررسی و تحلیل وضعیت

 پرورش منطقة موسیان

 

 داهلل دوستییزهرا دوستی،  ،جواد شیرکرمی

 



 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت 

 موسیانمشاور مدارس آموزش و پرورش 

 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی




منابع انسانی بر اساس  یتوسعهپژوهش حاضر با هدف کسب آگاهی از وضعیت :چكيده

رویکردهای آموزشی، شغلی و ارزشیابی در ادارة آموزش و پرورش منطقة موسیان 

نفر بوده  42آماری شامل کلیة کارکنان بود که شمار آنها  یهصورت گرفته است. جامع

انجام نشد؛ بنابراین وضعیت  گیرینمونهاست. با توجه به ماهیت و هدف پژوهش، 

، از هادادهنیروی شاغل مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل  یهمه

 تفاده شده است.و فراوانی درصد اس هادادهآمار توصیفی، نظیر فراوانی  هایشاخص

، در در اکثر مواردآموزشی برگذار شده ی هادوره که دهدمیی پژوهش نشان هاهیافت

راستای وظایف شغلی کارکنان بوده است و درصد قابل توجهی از کارکنان از نتایج 

 شناخت موجب را شغلی آموزشی ابراز رضایت کرده اند. کارکنان چرخش یدوره

اکثریت کارکنان . دانندمی همکاران مشکالت شناخت و و درک سازمان مشکالت

ند و در محل کارشان، راه برای پیشرفت شغلی هموار است. در اهپیشرفت شغلی داشت

د که گزارشات و اطالع رسانی در انهمورد گزارش نتایج ارزشیابی، کارکنان ابراز داشت

پایینی از کارکنان مورد ارزشیابی برایشان به طور کامل صورت نگرفته است و درصد 

  کامالً به نتایج ارزشیابی اعتماد دارند.

 ارزشیابی. ،تحرک شغلی، آموزش، انسانیتوسعة  :گان کليدیواژ

 

مقدمه

، ستای سازمان، ظهور پیدا کرده اهتقابلیای مهم، رقابتی و نمایش دهندة ههمنابع انسانی، امروزه به عنوان سرمای

انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان  پیشرفت سریع فناوری، سرمایةبه طوریکه در عصر جهانی شدن و 

ای عمومی افراد در سازمان است و هیا و ویژگهشا، دانهتی از مهاراهمعرفی شده است. سرمایه انسانی مجموع

 (. 4002ظرفیت انجام کار امروز و پتانسیل کار فردا باشد )هیت و همکاران،  ةواند نشان دهندتیم

همیت نیروی انسانی در رشد و هد که امروزه نقش و ادیمنابع انسانی نشان م فراز و فرودهای توسعة ررسیب

در مدیریت،  ،بیش از پیش نمایان گشته است. از این رو در عصر جدید ا )و بعضاً جوامع بشری(هنسازما توسعة

. (0930 احمدی خراسانی،)یار گردنیو با ارزش م« ی بی پایاناهسرمای»به عنوان « انسان»به 
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و تمایالت افراد یک سازمان همراه با  هاش، ارزهاد، تعههات، مهارهاش، دانهانگرشمنابع انسانی عبارت از 

الزم برای انجام مشاغل کنونی یا مشاغل مورد انتظار  هاییو توانمند هاتسطح تحصیالت، استعدادها، قابلی

منابع انسانی با مسائلی مانند  یتوسعه(. 0911و همکاران، اده زیمهرعل؛ به نقل از 4000،  0است )سای و جالن

ی مندتازی و انگیزش رضایستوانمندچگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی، کاربرد در مشاغل، آموزش و 

که گروهی از  یابدمیکارکنان سروکار دارد. از طریق یک فرآیند جذب نیروی انسانی کارآمد، سازمان اطمینان 

 (. 0931داوطلبان واجد شرایط برای هر شغلی را در اختیار دارد )جزنی، 

تار، طرز فکر و ایی که بر رفهتمسیسا، اقدامات و هتمنابع انسانی، به سیاس یهن( در زمی4000) 4نوی و همکاران

( به جذب، مدیریت، ایجاد انگیزش و تعهد 0339) 9عملکرد کارکنان تأثیرگذار است، توجه دارند و آرمسترانگ

وزش و منابع انسانی با مباحث آم یتوسعه( 0313) 2نسبت به منابع کلیدی سازمان تأکید دارد. به نظر مک الگان

منابع انسانی چهار  یتوسعهسیر پیشرفت شغلی در پیوند است. از نظر او  یتوسعهسازمان و  یتوسعهپرورش، 

یزی منابع انسانی. رحای مدریریت عملکردی. سوم؛ طرهمحوزه دارد: نخست؛ انتخاب و استخدام. دوم؛ نظا

ی اهلیتا و قابهیکه توانمندسازد میچهارم؛ طراحی شغلی سازمان. پرورش منابع انسانی، افراد سازمان را قادر 

 نیاز دارند که خود را به طور خود را تقویت نمایند و با پیشرفت بیشتر به سازمان خود خدمت کنند. آنان

 داردیتی نیز سرزنده و شاداب نگه مشناخنی پرورش دهند. پرورش بهینة افراد آنها را از نظر روااحرفه

یی( هاتلی را عبارت از مجموعه مشاغلی )پس( مسیر پیشرفت شغ0311) 1کارل و کوکسیتس(. 0911اده، زم)غال

  .کندمیند و تصدی آنها را داشته یا دنبال کیانند که شخص در طول زندگی کاری پیگیری مدمی

 برای مساعد فضای تا است هاییسیستم و هانظام استقرار دنبال به خود اهداف به نیل برای ،سازمان در مدیریت

 و رفتارها بررسی جهت کارکنان عملکرد ارزیابی سیستم آنها، مهمترین از یکی. کند تضمین را وریبهره افزایش

 و کارکنان آموزشی نیازهای شدن شفاف و سازمان اهداف به رسیدن برای آن شکوفایی و رشد و آنان هایقابلیت

 .(0934 همکاران، و عطارد) باشدمی هاآن به الزم بازخورد ارائه

 اجرای. دارد متغیر محیط با انطباق و محوله وظایف انجام در کارکنان توانایی به بستگی سازمان اهداف به رسیدن

 طور به محیطی، و سازمانی تغییرات با متناسب بتوانند افراد تا شودمی سبب انسانی نیروی بهسازی و آموزش

 و مداوم کوشش بهسازی، و آموزش بنابراین. بیفزایند خود کارایی بر و داده ادامه را هایشانفعالیت موثر

 حال در. است سازمانی عملکرد و کارکنان شایستگی سطوح بهبود برای مدیریت، وسیله به شده ریزیبرنامه

 چند در زیرا است برخوردار خاصی جایگاه از مختلف ایهنسازما در کارکنان خدمت ضمن آموزش حاضر

 و تحول این. است نموده پیشرفت تکنولوژی و علوم بشری، تاریخ طول در دیگر دوران هر از بیش اخیر یدهه

 نیمی سال، 1 هر در که دورانی یعنی. نداهنامید اطالعات عمرنیم عصر را حاضر عصر که است حدی به دگرگونی

 و آموزش(. 0911 جلیلوند،) گرددمی آن جایگزین جدید دانش و اطالعات و گردیده منسوخ بشری اطالعات از

                                                           

1- Say & Jalan   

2- Noe & et Al 

3- Armestrong 

4- McLagan 

5- Carrle & Kuxmits   
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 با مرتبط هایشایستگی کسب و یادگیری تسهیل برای هاسازمان شدة ریزیبرنامه تالش را انسانی منابع یتوسعه

 توانایی، ایجاد و مهارت دانش، کسب بر تنها نه کارکنان یتوسعه و آموزش(. 4001 نوی،) اند کرده بیان شغل

 پیدا ارتباط سازمانی مهم هایگیریتصمیم و هافعالیت تغییرات، با کارکنان آشناسازی کارآفرینی، قدرت با بلکه

 کار ببینند، آموزش ایحرفه و تخصّصی نظر از خود مشاغل در سازمان افراد وقتی(. 4003 ،  ویمیک) کندمی

 را او شغلی پیشرفت و فرد موفقیت سازمان، موفقیت بر عالوه امر این و دهندمی انجام مطلوبی نحو به را خود

 پیشرفت، به نیل برای انسان درونی میل ارضای بر عالوه شغلی، پیشرفت و ارتقا طرفی از. دارد دنبال به نیز

 برای کار انجام و استخدام با که دارند انتظار کارکنان. شد خواهد منجر نیز بیشتر مادی منافع کسب به همچنین

 به عملکرد یریگهندازا(. 0910 عالیخانی، و ابیلی) باشند برخوردار نیز شغلی پیشرفت هایفرصت از سازمان،

 باعث عملکرد ارزیابی نظام ریوهبهر میزان از آگاهی و آن ایهتسیاس و اهتمأموری سازمان، اهداف پیشرفت

 .(0934 همکاران، و عطارد)ردد گیم اهنسازما در انسانی منابع ارتقاء

و نهادهای اجتماعی است که منابع انسانی از طریق  هاهنظام آموزش و پرورش هر کشور یکی از مهمترین مؤسس

تالش دارد که وضعیت  حاضرطالعه م(. 0911ور، پیاده، قلندری و رجبعلزی)مهرعل یابندمیآن ایجاد و توسعه 

ایی در زمینه نقاط قوت ههنیروی انسانی را در یکی از واحدهای اداری آموزش و پرورش بررسی نماید، تا به یافت

 توسعه انسانی دست یابد و در نهایت، راهکارهایی در جهت رفع نقایص ارائه نماید.و ضعف 

 

 پيشينه پژوهش

منابع انسانی به صورت مدیریت کارکنان به وجود آمد تاکنون، ماهیت  یهاز نخستین ربع سدة بیستم که رشت

ا و اهداف سازمان به هیمنابع انسانی دستخوش تغییرهای عمده شده است و به تناسب آن، همسویی استراتژ

 وارد ادبیات سازمان و مدیریت شد.طور رسمی 

نظریة مدیریت علمی، یکی از راهکارهای گشایش  یئهضمن ارا 0130وضعیت صنایع در دهة  یهبا مطالع 0تیلور

؛ به نقل از 0931در مشکالت صنایع آن زمان را اصل آموزش و تربیت علمی کارکنان اعالم کرد )سعادت، 

(. 0930رزاده و همکاران، شاک

منابع  یهمطرح شد. وی توسع 4توسط لئونارد ندلر 0323منابع انسانی در سطح سازمان ابتدا در سال  یهتوسع

یرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در گمی انسانی را مجموعه فعالیتهای سازمانی که در مدت زمان معینی صورت

(. 0911اده، قلندری و رجبعلی پور، زینقل از مهرعل اند )بهدیود، مشیکارکنان طراحی م

ی که به سرعت در حال دگرگونی است، آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است بلکه فعالیتی است که اهدر جامع

ا هیهر سازمانی باید برایش منابعی در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارآمدی در اختیار داشته باشد. بررس

ده است که آموزش کارکنان منجر به حفظ، تداوم و بقای سازمان شده است. یک بررسی سه ساله در نشان دا

ند در حالی که اهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شدهتدرصد شرک03سنگاپور نشان داده است که 

                                                           

1- Taylor   

2- Adler 
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ند کمتر از یک درصد بوده است اهایی که برنامة آموزش کارکنان را انجام دادهتاین نسبت در مورد شرک

(. 0911)جلیلوند، 

منابع انسانی در داخل کشور توسط ابطحی، اعرابی  یهیک نمونه از مطالعات پیرامون استراتژی آموزش و توسع

منابع انسانی در دو  یهمذکور استراتژی آموزش و توسع یه( انجام گرفته است. در مطالع0913و همکاران )

بع انسانی و کاربرد و نگهداری منابع انسانی با استفاده از روش تحلیل نقاط قوت و ضعف فرآیند ورودی منا

ا و تهدیدات بیرونی نظام مدیریت منابع انسانی و با در نظر گرفتن چارچوب شرایط هتدرونی و نیز فرص

 .فرهنگی و فنی شناسایی شده است –سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

ی ویژه در بازار کار آزاد با وقوع سریع صنعتی شدن، تمرکز بر یاهته کمبود مهارنظام مدیریت ژاپن در پاسخ ب

منابع انسانی را به عنوان الگوی کار، حفظ بازار کار داخلی، یعنی آموزش کافی درون سازمانی جهت کسب 

ی ازی فشرده و آموزش توجیهی بدو خدمت برای کسب هویت سازمانسعیتخصص و فنون مختلف و نیز اجتما

ای هیو آموزش توجیهی زمان ترفیع جهت آشنایی با فرهنگ گروه و وظایف کاری جدید را به عنوان استراتژ

(. 0932،  0منابع انسانی طراحی و عملیاتی نمود )کویین، مینتس برگ و جیمز یهآموزش و توسع

منابع انسانی، به بررسی مسائل مرتبط با نگهداری کارکنان  یه( در حوز0910( و قاسمی )0931شین )نشخو

ر از ارتباط دادن انسان با حقوق و مزایای تعا ابعادی وسیهنسازمان توجه کرده اند، زیرا نگهداری کارکنان سازما

ر عین کارکنان تا حدی با عوامل برانگیزاننده متفاوت است. دی هدریافتی در محیط کار دارد و عوامل نگهدارند

حال عوامل نگهدارنده )بهداشتی( در همه جوامع و همه سازمانها، همان عواملی که مورد نظر هرزبرگ بوده 

ای مشترکی هشاست، نخواهد بود و بر حسب اینکه فرهنگ جوامع و فرهنگ سازمانها مجهز به چه باورها و ارز

طراحی نظام نگهداری و منابع انسانی اهمیت  باشد، عوامل نگهدارنده و برانگیزاننده گوناگونند. آن چه که در

ا و راهبردهای سازمان است. هفویی تدابیر و راهبردهای نظام نگهداری با هدسمدارد، ه

، در نتایج تحقیقات خود 4004،  2؛ و استون4000؛ آرمسترانگ ، 0333،  9؛ مکیج الن0331،  4دانسزو و رابینسون

راهبردی کسب و کار، شناسایی و به های مهو اجرای برناها هدفتأمین  منابع انسانی، به منظور یهدر زمین

کارگیری افرادی که از توانایی الزم برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محوله برخوردار باشند را از 

ی و لچجذب و استخدام، مورد توجه قرار دادند )به نقل از قلیی هطریق تأکید بر رویکردها و فنون پیشرفت

(. 0912همکاران، 

( در تحلیلی با عنوان ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه، ابراز داشته 0911ند )ولجلی

بهره بردن از نیروی انسانی  ،دتمددت و بلنمندت، میامهای خرد و کالن در کوتاههاست که برای تحقق برنام

ی هاششا خواهد بود و در اینجاست که برخورداری نیروی انسانی از آموزگمحوری راهداناییتوانا با اولویت 

ود. شیری از امکانات میسر موهمستمر و کاربردی در اثربخشی و بهر

                                                           

1- Cowen, Mintes berg and Jems  

2- Dansezu & Rabinson 

3- Makaj lan 

4- Astoon 
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منابع انسانی  یه( با عنوان بررسی نظام توسع0912ور )پیاده، قلندری و رجبعلزیطی پژوهشی که توسط مهرعل

ة سوم توسعه، در یکی از کالن شهرهای کشور صورت گرفت، نتایج نشان سال 1آموزش و پرورش طی برنامه 

یر بوده است. اما در کل، طی گممنابع انسانی چش یهای موجود و مطلوب توسعهصداد که فاصلة بین شاخ

از عملکرد  0933نسبت به سال  0919منابع انسانی در سال  یهپژوهش مذکور مشخص گردید که توسع

ری برخوردار بوده است. تبمطلو

منابع انسانی در  یحت عنوان بررسی عملکرد سیستم توسعه( ت0910همچنین پژوهشی توسط ابیلی و عالیخانی )

علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت کده دانش

منابع انسانی  یتوسعههای دارد و با اهداف و رویکرد ی قرارکارکنان این دانشکده در وضع نامطلوب یتوسعه

بسیار فاصله دارد. 

ناختی سازمان بررسی کرده شهمنابع انسانی را با رویکرد جامع یتوسعه( که 0911ژاد و داوری )نهپژوهش تونک

منابع انسانی را در ی ، باید نقش توسعهول شودمنابع انسانی متحّ یاینکه جایگاه توسعهبودند، نشان داد برای 

ای سازمان هفمنابع انسانی با هد یهای توسعهفعالیتا و هفر نماییم و بین هدتگتحقق اهداف سازمان پررن

منابع انسانی باید  یتوسعهای هتفعالی یهای مهم در زمینهیا و استراتژهفارتباط برقرار کنیم. در این راستا، هد

ا ههای ارتباطی آنها، کاهش هزینهتن ارتقای کیفیت عملکرد افراد و مهاربه روشنی تعریف شده و عناصری چو

فعان سازمان و نهایتاً تقویت سازمان در خلق و حفظ نیو ضایعات فردی و سازمانی و رضایتمندی بیشتر ذ

 مزیت رقابتی را در بر داشته باشد.

 

 اهداف پژوهش

در آموزش و پرورش منطقة موسیان  منابع انسانی یتوسعه، بررسی وضعیت حاضر پژوهش هدف اصلی از انجام

 بوده است. متعاقب این هدف کلی، در پی دستیابی به اهداف جزئی ذیل هستیم:

مشخص ساختن وضعیت آموزش در آموزش و پرورش منطقه موسیان؛ -0

پیشرفت شغلی( در آموزش و پرورش منطقه  -مشخص نمودن وضعیت تحرک شغلی )چرخش شغلی -4

موسیان،

 مشخص ساختن وضعیت سیستم ارزشیابی در آموزش و پرورش منطقه موسیان.  -9

 

 پژوهش هایپرسش

 اساسی زیر روبرو هستیم و تالش خواهیم کرد تا به پاسخ آنها دست یابیم: هایشدر این پژوهش با پرس

 موسیان چگونه است؟ منطقة پرورش و آموزش یهوضعیت فرآیند آموزش کارکنان در ادار -0

 موسیان چگونه است؟ منطقة پرورش و آموزش یهادار چرخش شغلی کارکنان دروضعیت  -4

 موسیان چگونه است؟ منطقة پرورش و آموزش یهادار وضعیت پیشرفت شغلی کارکنان در -9

آموزش و پرورش منطقة موسیان چگونه است؟  یهوضعیت سیستم ارزشیابی در ادار -2
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 (پژوهش، جامعه و نمونه گيری روشمواد و روشها )

ای مورد نیاز در مورد ههاسناد اداری، داد یعهمطالپیمایشی بوده است. با  -اسنادیروش تحقیق در این مطالعه، 

ای هشمراجعه به کارکنان بخای آموزشی بر گذار شده، کسب گردید. سپس با ههوضعیت تحصیلی، شغلی و دور

ای مختلف هشآماری شامل کلیة کارکنان بخ یهجامعاقدام شد. مورد نیاز وری اطالعات آعنسبت به جممختلف 

نفر  2نفر بوده که از این تعداد،  42آموزش و پرورش منطقة موسیان بوده است. تعداد کل کارکنان اداره  یهادار

نفر در معاونت پرورشی و  2اداری و  -نفر در بخش مالی 00نفر در بخش معاونت آموزش،  2در بخش ریاست، 

نفر  4مدرک دیپلم،  درصد( دارای1/04نفر )معادل  9نفر،  42د. از بین این انهتربیت بدنی مشغول به کار بود

درصد( دارای 3/02نفر ) 2درصد( دارای مدرک لیسانس و 1/24نفر ) 01درصد( دارای مدرک فوق دیپلم، 9/1)

بط با تحصیالت مرتدرصد از کارکنان در پست شغلی غیر 31د. الزم به ذکر است که انهیسانس بودلقمدرک فو

در این که بررسی وضعیت نیروی انسانی بوده، ه به ماهیت و هدف پژوهش، با توجد. انهخود مشغول به کار بود

ابزار گردآوری  .نیروی شاغل مورد بررسی قرار گرفت یههمیری انجام نشد؛ بنابراین وضعیت گهمطالعه نمون

 شدهتبدیل  سؤال 01ا به ههاین گوی وگویه بوده است  01شامل  کهفرم اطالعاتی محقق ساخته بوده اطالعات، 

سؤاالت بسته پاسخ )در مورد بررسی وضعیت آموزش، چرخش شغلی و پیشرفت شغلی الف( : است

سؤاالت بازپاسخ )در مورد بررسی وضعیت سیستم ارزشیابی  . ب(("اول، دوم و سوم پژوهشهای شپرس"

اسناد و ای آموزشی، ههوضعیت شغلی و دور یهبرای کسب اطالع در زمین همچنین(. "پرسش چهارم پژوهش"

ی آمار توصیفی، نظیر هاصا، از شاخههبرای تجزیه و تحلیل دادمورد بررسی قرار گرفت. نیز  مدارک اداری

 و فراوانی درصد استفاده شده است. هاهفراوانی داد

 

 پژوهشهای یافته

 است؟ چگونه موسیان منطقة پرورش و آموزش در کارکنان آموزش فرآیند وضعیت ؛1پرسش 

 

آموزشی کارکنانای ههخالصة بررسی وضعيت دور. 1جدول 

درصدفراوانیعوامل مورد بررسی

401/13در راستای وظایف شغلی آنها بوده است. اندهآموزشی که دید

0019/21آموزش دیده شده متناسب با تحصیالتشان بوده است.

31/93اند.داشتهآموزشی ارتقای شغلی  یپس از دوره

0299/11 اند.داشتهآموزشی رضایت  یدورهاز نتایج 

 

در راستای وظایف شغلی آنها بوده است در حالیکه که  انددیدهکارکنان، آموزشی دهد میپژوهش نشان  هاییافته

از کارکنان پس پایینی ه متناسب با تحصیالتشان بوده است. درصد شددیدهدر کمتر از نیمی از کارکنان، آموزش 

را رضایتبخش  ی آموزشیدورهکارکنان نتایج  بیش از نیمی از، امّا اندداشتهآموزشی ارتقای شغلی ی دورهاز 

 د.انکردهتوصیف 
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 موسیان چگونه است؟ منطقة پرورش و آموزش وضعیت چرخش شغلی کارکنان در ؛2پرسش 

 

 . بررسی وضعيت چرخش شغلی )جابجایی پست شغلی(2جدول 

درصدفراوانیعوامل مورد بررسی

 02/12 09 اند.داشتهچرخش شغلی 

 99/11 02 با چرخش شغلی موافقند.

 22/22 02 مؤثر است.شان روحیچرخش شغلی در ایجاد تنوع و نشاط 

 1/24 01 .دانندمیچرخش شغلی را موجب شناخت مشکالت سازمان 

 99/11 02 .دانندمیچرخش شغلی را موجب درک و شناخت مشکالت همکاران 

 

موافقند. اکثریت این رویه  و با اندداشته شغلی چرخش ،بیش از نیمی از کارکنان دهدمیپژوهش نشان  هاییافته

 چرخشقابل توجهی نیز  درصدو  دانندمی مؤثر خود روحی نشاط و تنوع ایجاد در را شغلی کارکنان چرخش

 .دانندمی همکاران مشکالت شناخت و درکو  سازمان مشکالت شناخت موجب را شغلی

 

 موسیان چگونه است؟ منطقة پرورش و آموزش وضعیت پیشرفت شغلی کارکنان در ؛3پرسش 

 

 . بررسی وضعيت پيشرفت شغلی کارکنان3جدول 

درصدفراوانیعوامل مورد بررسی

 31 01 .اندداشتهپیشرفت شغلی 

 19/30 03 با مقولة پیشرفت شغلی آشنایی دارند.

 1/24 01 پیشرفت شغلی هموار است. در محل کارشان، راه برای

 19/30 03 ارتباط دارد.شان شغلیسطح تحصیالتشان با پیشرفت 

 22/22 02 مؤثر بوده است.شان شغلیسابقه یا تجربة کاری بر پیشرفت 

 

در محل کارشان، راه یا  واند پیشرفت داشتهاز کارکنان  قابل توجهی ، درصدشودمیدیده  9همچنانکه در جدول 

با  و سابقه یا تجربة کاری را سطح تحصیالتشان انند. همچنین کارکناندمیرای پیشرفت شغلی هموار را ب

           انند.دمیشان مرتبط یپیشرفت شغل
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  وضعیت سیستم ارزشیابی در آموزش و پرورش منطقة موسیان چگونه است؟  ؛4پرسش 

 . خالصة بررسی وضعيت ارزشيابی4جدول 

 عامل         

هایافته

درصدفراوانییشانهاآگاهی کارکنان از وظایف و مسئوليت ميزان 

 1/13 40 بله، کامالً آگاهی دارند.

 1/04 9 تا حدودی آگاهی یا اطالعات دارند.

 عامل           

هایافته

درصدفراوانیمؤثر بودن نتایج سيستم ارزشيابی برای کارکنان  

بله، کامالً )باعث افزایش میزان آگاهی کارکنان و پیشرفت سازمان بوده 

 است(.

00 19/21 

 02/12 09 تا حدودی مؤثر بوده است.

 عامل          

هایافته

درصدفراوانیارزشيابی برای کارکنانگزارش نتایج سيستم  

 1/93 3 بله، تقریباً در تمام موارد گزارش شده است.

 10 04 تا حدودی گزارش شده است.

 1/04 9 بسیار کم گزارش شده است.

 عامل          

هایافته

درصدفراوانیميزان اعتماد کارکنان به نتایج سيستم ارزشيابی  

 02/43 3  داریم.بله، کامالً اعتماد 

 99/1 4 خیر، هیچ اعتماد نداریم.

 1/24 01 در برخی موارد بله و در مواردی دیگر خیر.

 

اما د از وظایف و مسئولیت خود آگاهی دارند. انکارکنان ابراز داشته اکثریت کهبیم یایدر م 2با دقت در جدول 

نی در مورد ارزشیابی رساعاز کارکنان گزارش و اطال درصد پایینیدر مورد گزارش نتایج ارزشیابی برای کارکنان، 

 اند.دانستهرا مطلوب 

 

 جنبیی هایافته

کارکنان  ینهآزاد با حضور داوطلبا یبهدر این پژوهش، پس از بررسی اسناد اداری و اجرای پرسشنامه، مصاح

کارکنان ابراز داشتند که ثبات و ( از درصد90صورت گرفت. در جریان گفتگوهایی که انجام شد، شماری )حدود 

جامد، در حالیکه انمیدر سازمان شده، که در نهایت به پیشرفت سازمان ی گرائصسازگاری شغلی موجب تخص

ود تا آنها در وظایف خود دچار تردید شده، که در شمیای سازمانی سبب هپستجابجایی مکرر کارکنان در 
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ا و هتدد. کارکنانی که سمگریآمدن کارایی سازمان منجر مری و پایین پذیتنهایت به تضعیف مسؤلی

ای آموزشی و مؤثر بودن نتایج ارزشیابی بر ههای اجرایی را به عهده داشتند، بر لزوم طوالنی شدن دورهمسؤلیت

ی آموزش ایهورهر شدن دتاهمزایای کاری و ارتقای شغلی کارکنان تأکید داشتند در حالیکه سایر کارکنان بر کوت

ا، ایجاد وقفه در انجام وظایف کاری و پایین هآنها به ترتیب، تکراری بودن مواد برنامهتأکید داشتند و از دالیل 

 ا قابل ذکر است.هدورهبودن نتایج مطلوب این 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .  مدل مفهومی تحقيق ؛ سازمان و نيروی انسانی1شكل 

 

ان، رویکردهای آموزش، چرخش و توان گفت؛ نیروی انسانی به عنوان ورودی سازمبر اساس مدل ارائه شده، می

اولیه، آگاهی و رضایت و موفقیت کارکنان درونداد ثانویه، نتایج به عنوان دروندادهای شغلی و ارزشیابی پیشرفت 

ایج برای سازمان خروجی ثانویه میباشد. شکل این ارتباط را برای نیروی انسانی خروجی اولیه و در نهایت نت

  توان به صورت زیر ترسیم نمود؛می

  

 

 

 

 منابع انسانی 

 آموزش ارزشیابی پیشرفت شغلی چرخش شغلی 

 موفقیت آگاهی و رضایت

 نتایج نیروی انسانی

 نتایج سازمان
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 ورودی      درونداد اوليه                   درونداد ثانویه               خروجی اوليه       خروجی ثانویه                       

 های مدل مفهومی تحقيقی مؤلفهاه. ارتباط زنجير2شكل 

 

کارکنان آزموده  داشتن با در اختیار است. سازمانی از ضروریات هر برای اجرای آموزش ضمن خدمت، امروزه

 ،انسانی منابع یتوسعهدر مفهوم  .ایی برای رشد سازمان تبدیل کردهتفرص به را محیطی سریع تغییرات میتوان

 .آماده کندتر نسنگی یا مسئولیت باالتر و است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل مهارتهایی ایجاد هدف

 جا نگهدارد پا بر منابع انسانی این است که سازمان را همیشه زنده و یتوسعه ای آموزشیههبرنامهدف بنابراین 

آگاهی کارکنان از فرآیندهای  در سازمان به سهولت انجام پذیرد. اهتسیاس ا وهروش روند انطباق و تغییر تا

تا کارکنان بیشتر در جریان امور سازمان و کیفیت آن قرار شود )نظیر آموزش و ارزشیابی( سبب میدرون سازمان 

انند در حل مشکالت سازمان مشارکت کنند. از طرفی افزایش رضایت شغلی، توگیرند، بنابراین بیشتر هم می

ا بوده و هست. در هنثر سازمااک ایههمسأله برانگیختگی کارکنان و بهبود روحیة آنان، یکی از مهمترین دغدغ

این راستا مسأله برطرف کردن نیازهای کارکنان )نیازهای روحی و مادی( نقش بسیاری در ایجاد انگیزش و باال 

از  ،بیشتر ةکه افراد با عالق شودمیانسانی در بعد شغلی موجب  یتوسعهند. کیرفتن رضایت شغلی افراد ایفا م

 ره نهاد در موفقیت ارتقا، پیشرفت و به بهره گیرند. اساساً میلدر تولید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته 

 کارکنان تالش باشد، در این صورت و معلوم مشخص کار، در موفقیت رشد شغلی و راه دارد؛ اگر وجود سازمان

 و مناسبفضای  ایجاد کارکنان و انجماد و رسوب از جلوگیریکنند. میبیشتری برای کسب موفقیت  فعالیت و

به  است. نهایتاً ارزشیابی ارتقاء شغلی سیستم ، از اهدافکارکنان ترقی و گهدارین منظور به شغلی رشد برای الزم

پی بردن به نقاط ضعف سازمان به منظور  ایتوسعه ایهه، شغلی و برنامآموزشی قضاوت در مورد ساختارمنظور 

 شود.یمحسوب م منابع انسانی یتوسعهای ههیکی از مهمترین حلق ،هامهت برناو قوّ

 

 يریگهبحث و نتيج

امروزه آنچه بیش از همه دارای اهمیت فراوان است، توجه به نیروی انسانی و توسعة آن است. اقتصاددانان اذعان 

د، منابع انسانی آن کشور است و کشوری نکمی نند که آنچه توسعة اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیینکیم

ا به مردمش ناکام باشد، در نهایت در توسعه دادن به اقتصاد خود نیز هشا و دانهتدر توسعه دادن به مهارکه 

 نتایج سازمان نيروی انسانی

چرخش ، آموزش

و پيشرفت شغلی 

 و ارزشيابی

آگاهی، 

رضایت و 

 موفقيت

نتایج نيروی 

 انسانی
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ا و هازد تا توانمندیستربیت منابع انسانی، افراد سازمان را قادر می موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد.

 (. 0911زاده، نجر خواهد شد )غالمای خود را تقویت نمایند که در نهایت به پیشرفت سازمان مهقابلییت

گوید توسعة منابع انسانی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی، آموزش و توانمندسازی ( می0931جزنی )

( توسعة منابع انسانی را شامل حوزه های انتخاب و استخدام، 0313الگان )و کاربرد در مشاغل سروکار دارد. مک

 اند. دیزی منابع انسانی و طراحی شغلی میرطرح ای مدریریت عملکردی،هنظام

از هر در چند دهة اخیر بیش. ها، از جایگاه خاصی برخوردار استکارکنان در سازماندر حال حاضر آموزش

احتمال که فردی دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است. در حال حاضر، این

بنیادی ادامه دهد، دیگر بسیار محال است. از طرفی، آن را تا زمان بازنشستگی، بدون تغییر مهارتی را بیاموزد و

بنابراین آموزش دادن شود. و بقای سازمان میها نشان داده است که آموزش کارکنان منجر به حفظ تداومبررسی

دد. عالوه بر آن فرد را برای واند منجر به افزایش کارایی سازمان گرتیدر ارتباط با وظایف و پست شغلی، م

ازد. بنابراین در پرتو آموزش صحیح و مناسب کارکنان، آنها قادر سیای باالتر آماده مهتا و مسئولیهتاحراز پس

ی هاتذاری در فعالیگهری انجام دهند. بررسی روند سرمایتبخواهند بود که وظایف خود را به نحو مطلو

هد که این مهم نسبت به دیای اخیر نشان مهلآموزش ضمن خدمت در ساای هرهآموزشی و برگذاری دو

یرندگان گمبط و تصمیریای گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. با این وجود، مسئوالن ذهلسا

 نند.کمیآموزشی در حوزه آموزش ضمن خدمت ابراز نگرانی ی هافعالیتا در رابطه با عدم اثربخشی هنسازما

ی سازمانی اهترایی میشود، ابقای کارکنان در پسگصصحبت از تخص اههدنیای معاصر، که در تمامی صحندر 

 است ممکن که مسائلی از واند منجر به مهارت و تخصص بیشتر نیروی شاغل شود. از طرفی یکیتیثابت، م

 برای کاری شرایط شدن یکنواخت بگذارد، آن انسانی منابع و سازمان بر نامطلوب تأثیری و کرده پیدا ظهور

 شرایط در را انسانی نیروی وضعیت، تداوم این .است بوده کار به مشغول سازمان در مدتی که است فردی

 گردد.می کارکنان کاری هایانگیزه رفتن بین از یا و کاهش و در نهایت باعث داده قرار روزمرگی و تکراری

شغلی فرآیندی است  مانع بروز این مسائل در سازمان گردید. چرخشبنابراین میتوان با چرخش شغلی کارکنان، 

صورت کار  محیط به آنان در انگیزه و عالقه افزایش منظور به مشاغل از طیفی در افراد جابجایی که در آن

های ها و مسئولیتتری از واحدود تا کارکنان درک و شناخت بهتر و عمیقشیچرخش شغلی موجب م رد.گییم

دهد که استعدادهای هایی جدید این امکان را به مدیران  میآورند. حضور افراد در موقعیتدست  دیگر به

 نیروهای خود را کشف نمایند.

واند سازمان را به تیای آموزشی و تحرک یا جابجایی شغلی کارکنان، به تنهایی نمههآموزش و اجرای دور

ای سازمان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. ههاثربخشی برنامش برساند. بنابراین توجه به ایاهداف وجود

ود که مدیریت و کارکنان سازمان با آگاهی از وضعیت شیای آن موجب مهتارزشیابی مکرر از سازمان و فعالی

 موجود سازمان، با روشنگری بیشتری در جهت دستیابی به اهداف متعالی سازمان گام بردارند. 

چرخش شغلی،  ؛رویکردهای آموزشتوسعة نیروی انسانی بر اساس بررسی وضعیت پژوهش حاظر با هدف 

هد دیای پژوهش نشان مههو ارزشیابی، در آموزش و پرورش منطقة موسیان صورت گرفت. یافت پیشرفت شغلی

حدود ای آموزشی برگذار شده در راستای وظایف شغلی کارکنان بوده است و در هه، دورتقریباً در اکثر موارد که
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نیمی از موارد، آموزش دیده شده متناسب با تحصیالت کارکنان بوده است. بیش از یک سوم کارکنان پس از 

آموزشی ابراز رضایت  یدورهد و درصد قابل توجهی از آنها از نتایج انتهآموزشی ارتقای شغلی داش یهدور

 ند. اهکرد

انند دیکارها مانجام  ت درمطلوبی موجب افراد سازمان رای اهحرف صی وصّتخ( آموزش 0910ابیلی و عالیخانی )

پیشرفت شغلی، عالوه بر از طرفی  به دنبال دارد. نیز سازمان، موفقیت فرد را موفقیتعالوه بر  که در نهایت

 نیز منجر خواهد شد.  یارضای میل درونی انسان برای نیل به پیشرفت، به کسب منافع مادی بیشتر

 د که چرخشانیش از نیمی از کارکنان ابراز نمودههد که بدیر زمینة چرخش شغلی نشان مای پژوهش دههیافت

 سازمان مشکالت شناخت موجب را شغلی موافقند. اکثریت کارکنان چرخش شغلی چرخش ند و بااتهداش شغلی

 و تنوع ایجاد در شغلی که چرخشاند نمودهانند. آنان همچنین ابراز دمی همکاران مشکالت شناخت و و درک

و در اند داشتهپژوهش نشان داد که اکثریت کارکنان پیشرفت شغلی  هاییافتهاست.  مؤثر بوده شان روحی نشاط

با  محل کارشان، راه برای پیشرفت شغلی هموار است. آنان همچنین سطح تحصیالت و سابقه یا تجربة کاری را

 .دانندمیپیشرفت شغلی مرتبط 

که کارکنان از وظایف و مسئولیت خود آگاهی دارند. امّا در دهد میبررسی وضعیت ارزشیابی نشان  هاییافته

سانی در مورد ارزشیابی برایشان رعکه گزارشات و اطالاند یج ارزشیابی برای کارکنان، ابراز نمودهمورد گزارش نتا

عملکرد و  بین نظام ارزیابید انهدابراز نمو( 0934عطارد و همکاران )به طور کامل صورت نگرفته است. 

کار ری وهبهراری وجود دارد. بدین معنی که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر دیمعن ةرابط، ری منابع انسانیوهبهر

  .نیروی انسانی اثرگذار است

و در محل کارشان، راه برای اند داشتهاگرچه درصد قابل توجهی از کارکنان از نتایج دورة آموزشی رضایت 

شمار  . همچنینبه نتایج ارزشیابی اعتماد دارنداست، اما درصد پایینی از کارکنان، پیشرفت شغلی هموار بوده 

. از طرفی دارندگان اندهتحصیلی خود شاغل بود ای تخصصی و مرتبط با رشتةهتدر پساز کارکنان، کمی 

درصد( را شامل بوده 03درصد پایینی از کارکنان )کمتر از ری( یسانس و دکتلق)فومدارک تحصیالت تکمیلی 

 وجود دارد، اما تا رسیدن به نقطة مطلوب توسعة نیروی انسانی در ادارة رغم نقاط قوّتی که. بنابراین علیاست

نظام که ( 0912)ور پیاده، قلندری و رجبعلیزهرعلپژوهش مهنوز فاصله وجود دارد.  ،آموزش و پرورش موسیان

در یکی از کالن شهرهای کشور سالة سوم توسعه را  1ع انسانی آموزش و پرورش طی برنامة ی منابتوسعه

یر بوده گمای موجود و مطلوب توسعة منابع انسانی چشهصنشان داد که فاصلة بین شاخنیز ، بررسی نموده است

علوم  کدةابع انسانی در دانش( که عملکرد سیستم توسعة من0910همچنین پژوهش ابیلی و عالیخانی )است. 

رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران را مورد بررسی قرار داد، نشان داد که وضعیت توسعة کارکنان این دانشکده در 

 وضع نامطلوبی قرار دارد و با اهداف و رویکرد های توسعة منابع انسانی بسیار فاصله دارد.

 

 پيشنهادها

 ،منابع انسانی عملکرد سیستم توسعةو ارتقای و بهبود  انسانی توسعة در پایان پژوهش، به منظور تحقق

  ردد:گیبه قرار زیر پیشنهاد مراهکارهایی 
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المکان با تحصیالت کارکنان ایای آموزشی بایستی از یک سو در حیطة وظایف شغلی بوده و حتههدور -

باید ها شای جدید همسو باشد. این آموزای نوین و دستاوردههتهماهنگ باشد و از سوی دیگر باید با پیشرف

زی صحیح و بموقع صورت گیرد.ریهدر حیطة نیازهای امروزی کارکنان بوده و در قالب برنام

در زمینة چرخش شغلی، مهم ایجاد و حفظ انگیزة کاری کارکنان است تا آنان با احساس تکراری بودن و  -

روزمرگی دچار دلزدگی از محیط کاری نشوند و با توان روانی بیشتری به کار مشغول شوند. برای اجرای صحیح 

و عالقمند پرداخت. این مقوله باید به صورت هدفمند به آموزش و شناسایی نیروی انسانی مستعد 

در حوزة پیشرفت شغلی، تعیین مسیری مدوّن و تعریف شده، بسیار ضروری است و در این حوزه نباید صرفاً  -

اقدامی مناسب در این  ،یاها و تجربیات به صورت زنجیرهتندی مهاربهبه سطوح تحصیلی توجّه نمود. دست

حوزه است.

اصالح رفتار، ایجاد رقابت سالم بین کارکنان و دادن بازخورد از نتایج در زمینة عامل ارزشیابی، مسئلة مهم  -

ارزشیابی است. بازخورد دادن به کارکنان طی تعامالت فردی در محیط کاری و به صورت غیر رسمی یکی از 

به در نظر گرفته شود و افراد صرفاً کار و عملکرد بهتر است  ،در فرآیند ارزیابی عملکرد شد.بایا مههبهترین شیو

 .خودداری شودهم از مقایسه افراد با  متفاوت، ایهیویژگدلیل دارا بودن 

به منظور دستیابی به  است. دانش مدیریت سیستم یک و استقرار نیازمند به طراحی منابع انسانی توسعة حوزة -

از آنجاکه  .میباشدمورد نیاز  سازمان در یادگیری به نیاز و اشتیاق ایجاد و یادگیرنده سازمان ایجاداین مهم، 

به  باید انسانی منابع فرآیند توسعة ،ودشیم تبدیل سازمان موفق صالح رینتیاصل به تدریج به نوآوری

 را جمعی نوآوریهای به شخصی نوآوریهای و تبدیلخته پردا ایجاد نوآوری برای سازمانیمناسب بسترهای  ایجاد

 .باشد داشته خود کار دستور در
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