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چكيده
رويكرد. هاي راهبردهاي مديريت آموزش بانك كشاورزي، است ها و بايسته مقاله حاضر گزارش پايش دروني دشواري

تن از 16اين گروه كانوني متشكل از . ـا اسـتفاده از روش گروه كانوني بودهپژوهش، كيفي از نوع پديدارشناسي ب
كشاورزي و متخصصان دانشگاهي بودند كه با لحاظ شاخص اشباع مديران و كارشناسان حوزه منابع انساني بانك

ي مطروحهگوهاي عميق و تعامل و گفت. نظري، بطور هدفمند براي مشاركت در اين پژوهش دعوت به همكاري شدند
هاي حاصل از اجراي گروه كانوني، پس از غربالگري يافته. در گروه كانوني، با روش تحليل مضمون، كدگذاري شدند

كد 72روي مديريت آموزش، و  هاي راهبردي پيش كد مفهومي متعلق به دشواري 47و حذف موارد مشترك، شامل 
هاي اصلي متعلق به تم. ر بانك كشاورزي بودبخش د هاي راهبردي مديريت آموزش اثر مربوط به بايسته

هاي ، و تم"ساختار فرهنگي، ساختار آموزشي و ساختار سياسي"هاي راهبردي مديريت آموزش، شامل   دشواري
اي و حرفه آموزشي ريزي نيازسنجي جامع، برنامه"اصلي متعلق به راهبردهاي ايجابي مديريت آموزش اثربخش، 
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Abstract 
The paper was a report on the internal monitoring of Agricultural Bank's 
educational management. The research approach was qualitative 
phenomenology, using focus group method. The study participants were 16 
managers, human resources experts at the Agricultural Bank and academic 
experts who were purposefully invited to participate in this study. In-depth 
and interactive conversations in the focus group were coded by content 
analysis method. After screening and deleting of common codes, the findings 
of the study included 47 conceptual codes belonging to the Strategic 
difficulties, and 72 codes related to the Strategic requirements which indicated 
the lived experiences of the participants in the focus group at the Agricultural 
Bank's educational management. The main themes included the difficulties in 
advancing educational management, resulting from the "cultural structure, 
educational structure and political structure", and the main themes related to 
effective educational management were, the requirements of "comprehensive 
needs assessment, professional training programming and comprehensive 
assessment model". 
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مقدمه
ها ترين منابع سازمان حال ناسازگارترين و رقابتي ترين و در عين ها هنوز مهم انسان
تنش در محيط پر). Thornhill, Saunders & Lewis, 2009, p.102(هستند
يريت آن، فقط با تكيه بر اهرمهاي متعددي مواجهند كه مد ها با چالش كار امروزي، سازمان و كسب

پذير امكان "منابع انساني"هاي اصلي سازمان يعني  بينش استراتژيك نسبت به سرمايه
از منظر). Gharibnavaz, 2018, p.135 & Ilelah & Ali, 2019(است
هاي ها و عدم قطعيت پردازان سازماني، تحقق اهداف سازمان و سازگاري با پيچيدگي نظريه

 & Teimoorzade Namini(گرو آموزش با كيفيت منابع انساني است محيطي، در

Irajirad, 2019, p.81 .( همچنان موثرترين استراتژي توسعه انساني"آموزش"در واقع ،
 , Sefidgar, Aliahmadi & AliAhmadiJeshfaghani, 2020, p.31(است

Teimoorzade Namini & Irajirad, 2019, p.77) .(اف بنياديتا جايي كه شك
هاي فرد براي تأمين نيازهاي ديده و توسعه توانايي ها، چالش نيروي انساني آموزش بين سازمان
 Khorasani,  Javanbakht & Chavoshi, 2019, p.5 , Ilelah( سازمان است

& Ali, 2019 .(ها از لحاظ نظري، در قلمرو دانش مديريت آموزشي، اين نوع چالش
.شوند بندي مي صورت

هاي اقتصادي، عليرغم اين كه يك سازمان آموزشي محسوب ها به عنوان بنگاه بانك
اند و معموال داراي واحدهاي آموزشي وابسته هاي ناپذيري به سيستم شوند، به طور اجتناب نمي

در بانك كشاورزي به عنوان. آموزش هستند داري مسئوليت امور متمركز آموزشي براي عهده
بررسي تاريخي گزارشات ساالنه. ي دولتي ايران نيز اين فرايند جريان داردنخستين بانك تخصص

به آموزش كاركنان 1312دهند كه اين بانك از ابتداي تاسيس درسال  بانك كشاورزي نشان مي
هاي مختلف است و تغييرات محيطي در دوره خود به عنوان يك ضرورت سازماني توجه كرده

به ويژه با ظهور بانكداري الكترونيك. كند آن در ادوار مختلف تغيير آموزشي شده تا راهبردهاي سبب
بر شمسي، رويكردهاي نوين آموزش و توسعه منابع انساني مبتني 1370در ايران از ميانه دهه 

 ,Taheri, Nazari & Ghiyasi, 2017( است توجه قرارگرفته زا مورد هاي درون استراتژي

p.22 .(هـاي خبرگـي در قالـب انجمن.  است "هاي خبرگي انجمن"، ها يكي از اين استراتژي
عنوان مـدرس فعـال، در سراسر كشور به 400سـامانه آراد، در اين بانك استقراريافته و بيـش از 

روزتريـن آمـــــوزش بانك كشاورزي، به هاي آموزشـي اداره پشـتيبانان مجـازي سـامانه
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كشاورزي در سال كل آموزش بانك همچنين اداره. كنند مي ارها برگز ها را درتمـامي حوزه آموزش
در اين طرح، به منظور تحقق. هاي نوين يادگيري را طراحي كرد پروژه استقرار استراتژي 1397

انتظارات مديران ارشد و با استفاده از رهنمودهاي مشاورين دانشگاهي، يك تغيير پارادايم از
،  اجراي10015سازي ايزو  همچنين با پياده. شد بيني يشپ "يادگيري نوآورانه"به  "آموزش"

هاي متفاوت حضوري و غير حضوري،  براي نيازسنجي آموزشي، تهيه سامانه ايده، تعريف دوره
به ويژه با لحاظ تعهدات بانك كشاورزي. گذاري شد هاي آموزشي، هدف بهبود و ارتقا كيفيت دوره

زندگي بهتر در روستا و ارتقا سطح درآمد روستائيان، افزايش آوردن امكانات اعتباري براي در فراهم
هاي آموزشي، گذاري توليد بخش كشاورزي و ايجاد و توسعه صنايع كوچك و سنتي، هدف

ترين هاي كشاورزي مهم زيرا حسب تكاليف موضوعي، توسعه تمام زيربخش. تر شدند تخصصي
، اداره كل آموزش بانك كشاورزي موظفهمسوي با اين تكاليف. نقش ذاتي بانك كشاورزي است

ليكن عليرغم همه اين. است تا بستر الزم براي ارائه چنين خدماتي، را طراحي و ارائه نمايد
هاي كاربردي بانك كشاورزي، طي سه سال هاي مركز پژوهش گرايانه، گزارش اقدامات تحول

اند مسائل آموزشي موجود يد، نتوانستهگونه كه با اخير، حكايت از آن دارد كه راهبردهاي يادشده، آن
ها و در بانك كشاورزي را مرتفع كنند و كماكان ارتقا و بهبود اثربخشي آموزش، از چالش

ها، از يك سو مستلزم بديهي است مواجهه سازنده با اين چالش. هاي اصلي اين بانك است اولويت
 ,Khorasani & Dosti(ها است استقرار يك سيستم تضمين كيفيت آموزش ناظر بر آن

2012, p.111 .( مستلزم پايبندي به راهبردهاي "كيفيت آموزش"و از سوي ديگر
هاي متنوعي قابل بازيافت آموزش، در متن پژوهش راهبردهاي مديريت .آموزش موثر است مديريت

در يك پژوهش از نوع فراتركيب، الگوهاي تدوين راهبردهاي مديريت آموزش و منابع. است
گري استراتژيك، بينش و تحليل"هاي  در اين مطالعه، تم. اني را مورد بررسي قرارگرفتانس

گيري به هنگام، فرهنگ و رهبري استراتژيك، مديريت استراتژيك دانش و پايش تصميم
 ,Naveh Ebrahim(در قالب راهبردهاي مديريت آموزش استنتاج شدند "استراتژيك

Jafarnia, Hassanpoor & Eidi, 2020 .(در پژوهشي دانشگاهي كه به تعيين
راهبردهاي آموزش اثربخش يك سازمان پرداخته شد، بهبود عملكرد، نقش مدرس، نقش
يادگيرنده، انتقال آموزش، ارزشيابي و سازمان يادگيرنده از راهبردهاي اصلي مكشوفه در اين

هاي ارزشيابياي وضعيت موجود راهبرد در مقاله). Gharibnavaz, 2018( پژوهش بودند
اين. خصوصي كشور بررسي شد هاي روي آن در بانك هاي پيش آموزشي و شناسايي چالش
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هاي خصوصي را به پژوهش كيفي، كارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانك
ها در زمينه راهبردهاي روي بانك هاي پيش ها حكايت از آن داشت كه چالش يافته. مشاركت گرفت

پژوهشي با). Dana & at al, 2019(بندي است مقوله قابل طبقه 13آموزشي در ارزشيابي 
هاي ايران انجام ، در يكي از بانك"طراحي و اعتباريابي مدل راهبردي برنامه توسعه فردي"عنوان 

كنندگان اين پژوهش اكتشافي آميخته، مديران و كاركنان سيستم بانكي و همچنين مشاركت. شد
هاي اين يافته. هاي مختلف بودند توسعه منابع انساني شاغل در سازمان نظران حوزه صاحب

مندي، نيازهاي فرد، شايستگي، اهداف، نيازهاي پژوهش در مضامين اصلي استراتژي، نظام
بندي سازي، و ارزيابي، طبقه بندي، فرهنگ، پياده ها، زمان سازمان، رهبران، پيامدها، بازخورد، روش

در پژوهشي با عنوان). Kamizi, Khorasani & Kamkari, 2019(شدند
پيمايشي و با-كه به روش كمي از نوع توصيفي "ملي  بانك آموزشي كاركنان  شناسي نظام  آسيب"

ملي به سه هاي نظام آموزشي بانك شد، نتيجه گرفتند كه آسيب اقتباس از الگوي سه شاخگي انجام
 ,Momeni & at al(بندي است قابل تقسيم "اي عوامل ساختاري، محتوايي و زمينه"دسته 

ارزيابي نقش"در پژوهشي كه به روش توصيفي از نوع پيمايشي انجام شد، به ). 2018
"هاي ضمن خدمت كاركنان بانك انصار به محيط كار فردي در انتقال اثربخش آموزش عامل

قال افراد نگريسته، وبين براي توسعه ظرفيت انت ها به آموزش، به عنوان يك پيش آن. پرداختند
ترين عوامل مؤثر بر انتقال آموزش كاركنان به محيط نتيجه گرفتند كه عامل فردي يكي از مهم

پيمايشي با عنوان -نتايج پژوهشي توصيفي). Khorasani & at al, 2016(باشد كار مي
داريارزيابي وضعيت راهبردهاي ارتقاي كيفيت راهبردهاي آموزش و بالندگي مديران شهر"

نشان داد كه راهبردهاي فردي و آموزشي ارتقاي كيفيت آموزش در وضعيت مطلوبي قرار "تهران
 & Asgarani, Niknami(دارد، اما راهبرد سازماني، وضعيت مطلوبي ندارد

Ghourchian, 2018 .( هاي آموزش ضمن تعيين آسيب شناسي دوره"پژوهشي با هدف
نتايج. انجام شد "اساس الگوي محتواء زمينه و ساختار خدمت از ديدگاه اعضاي هيئت علمي بر

هاي اعضاي هيئت علمي در دهند كه سنوات خدمت، رشته تخصصي و جنسيت، ديدگاه نشان مي
ها به منظور بهبود آن. دهد هاي ضمن خدمت را تحت تاثير قرار مي شناسي دوره مورد آسيب

د كردند كه به ساختارهاي سازماني،خدمت اعضاي هيئت علمي پيشنها هاي آموزش ضمن دوره
آموزشي، فني و تكنولوژيكي و اهداف و خط مشي اين دوره ها به عنوان راهبردهاي اصلي، بيشتر

ها و در مقاله اي علمي پژوهشي به آسيب). Farhadi & Khorasani, 2017(توجه شود
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.منابع انساني پرداختند مشكالت موجود در زمينه راهبردهاي حمايتي مديران از توسعه و بالندگي
نامناسب بودن ساعات"اين پژوهش كه در منطقه آزاد كيش انجام گرفت، موانع اساسي را 

كاري بسيار زياد كارمند، نظام انگيزشي نامناسب، وجود قوانين و هاي آموزشي، حجم برگزاري دوره
وره هاي آموزشي و نگرشمقررات دست و پاگير مربوط به آموزش، عدم اعتقاد به ارتقاء از طريق د

).Maneshgar & Abbasi, 2016( تشخيص دادند "منفي مديران نسبت به آموزش
شناختي به فرهنگ يادگيري سازماني، اثربخشي مديريتي و توانمندسازي روان"پژوهشي با عنوان 

هنگبه بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم فر“ هاي يادگيري در محيط كار كننده بيني عنوان پيش
يادگيري سازماني، اثربخشي مديريتي و توانمندسازي روان شناختي، با يادگيري كاركنان در محيط

پژوهشگران نتيجه گرفتند كه راهبردهاي فرهنگي مرتبط با يادگيري، بيشترين تأثير. كار پرداخت
).Taheri & at al, 2017(را بر يادگيري كاركنان در محيط كار دارد

Chiaburu et al. (2010) در پژوهشي به بررسي راهبردهاي موثر در انتقال آموزش
اثربخش در سازمان پرداختند و ارتباط ميان راهبردهايي مانند حمايت اجتماعي مديران و يادگيري

نتايج نشان داد كه حمايت اجتماعي به عنوان يك راهبرد مبنايي، باعث. را مورد سنجش قرار دادند
ها براي انتقال ش، افزايش تسلط به مهارت فراگيران و انگيزه آنافزايش خودكارآمدي آموز

.شود مي
هاي بسيار پيچيده، در شرايط دهند كه بانك ها به عنوان سازمان ها نشان مي مرور پژوهش

هاي انساني جهت هاي سرمايه غيرقابل پيش بيني و رقابتي در حال فعاليت هستند، و ناآمادگي
از سوي ديگر. خواهدساخت ناپذير مواجه هاي چبران يقينا آنها را با چالشمواجهه با چنين وضعيتي، 

، شديدا تحت»سود قابل پرداخت به ازا هر سهم«ها، به ويژه  ترين شاخص عملكردي بانك مهم
تاثير توسعه منابع انساني، چه در سطح هيات مديره و هيات عامل و چه در سطح كاركنان فعال در

در عين حال توسعه منابع انساني با عملكرد مديريت آموزش. است  هاي ستادي و شعب بخش
هاي مديريت آموزش دهند كه بسياري از سيستم ها نشان مي ليكن بررسي. پيوند خورده است

.  . ها ناتوان بوده اند اي بانك هاي كاركنان با اهداف توسعه ها، در تضمين همسويي توانمندي بانك
اي براي تضمين تواند مقدمه ، پايش مستمر راهبردهاي فعلي، ميرسد نظر مي در عين حال به

هدف پايش دروني به عنوان يك رهيافت مشاركتي،. كيفيت، در هر سيستم آموزشي باشد
هاي بهبود، از آشكارسازي اشتباهات براساس واقعيت هاي تجربه شده، توام با كمك به برنامه

بانك كشاورزي ايران، با پديده نابسندگياز آنجايي كه . طريق نوعي خودتنظيمي  است
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ها و راهبردهاي آموزشي مواجه است و كماكان ارتقا و بهبود اثربخشي آموزش، از چالش
رسد، نمونه مناسبي براي اجراي پايش دروني هاي اصلي اين بانك است، لذا به نظر مي اولويت

:هاي زير صورتبندي شدند است، به همين دليل پرسش
كشاورزي كدامند؟  آموزش در بانك هاي راهبردي مديريت يدشوار) الف
بخش در بانك كشاورزي كدامند؟ هاي راهبردي مديريت آموزشي اثر بايسته) ب

روش شناسي پژوهش
بر تجارب هدف پژوهش حاضر، پايش دروني راهبردهاي مديريت آموزش بانك كشاورزي، مبتني

ماهيت اين تحقيق، كيفي از نوع. هاي ذينفع آموزشي اين بانك بود زيسته گروه
مفهوم راهبردهاي"براين اساس . بود) Thornhill & at al, 2009, p.113(پديدارشناسي

در بانك كشاورزي به عنوان نوعي برساخت اجتماعي در كانون مطالعه قرار "مديريت آموزش
مختلف بانكهاي  سازان، مديران و كارگزاران سطوح و حوزه گرفت تا تجربه زيسته تصميم

اين رويكرد با توجه به اصول هستي شناختي خود تا حد. كشاورزي در اين حوزه بازشناسي شود
اول متمركز بود و از پرداختن به موضوعات ثانويه خودداري شد، چراكه هاي دست امكان بر تجربه

و در صورتدوم را ندارند  هاي دست هاي معنايي تجربه اين موضوعات فرعي امكان ورود به اليه
 ,Mohamadpour, 2011(انجامد شده مي استفاده به توليد معرفتي مخدوش و تحريف

p.89(. تجربه گو با افرادي كه خود در و هاي دست اول يا تجربه زيسته، از طريق گفت دريافت
اين تجربه سهيم بوده اند، قابل اعتمادتر است، لذا محققين با تشكيل يك گروه كانوني، شرايط را

.نفعان در يك فرايند تصميم گيري گروهي غيررسمي مهيا كردند براي ورود به دنياي باورهاي ذي
تعيين هدف، گزينش افراد، و تدوين برنامه و برآورد منابع(گروه كانوني در سه مرحله مفهوم سازي 

و تحليل) كنندگان كننده ماهر و شركت طرح سؤاالت، يك تعديل(، جلسه گفتگو ) مورد نياز
)هاي خام، گزارش نويسي و اظهارات توصيفي و در نهايت تفسير تحليل و بررسي داده(گفتگوها 
تن از مديران، كارشناسان حوزه 16شده براي مطالعه حاضر،  گروه كانوني تشكيل. شود انجام مي

منابع انساني بانك كشاورزي و متخصصان دانشگاهي بودند، كه با لحاظ شاخص اشباع نظري،
معيار ورود. هدفمند براي مشاركت در اين پژوهش دعوت به همكاري شدندبطور 

هاي كنندگان به گروه كانوني، تخصص و تجربه همكاري موثر با بخش آموزش سازمان مشاركت
ها و نيز آمادگي و تمايل به توصيف تجربيات خود در يك فرايند جمعي آموزشي به ويژه بانك غير
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گزارش 1كنندگان در گروه كانوني پژوهش در جدول  مشاركتمشخصات جمعيت شناختي . بود
.شده است

مشخصات مشاركت كنندگان در گروه كانوني پژوهش. 1جدول
سابقهتحصيالت جنسيتتجربه حرفه اي

  30دكتريمردمعاون اجرايي بانك  1
16 دكتري مرد مدير گروه تحقيقات مديريت و آموزش بانكي  2
20 دكتري زن ت بازارهاي بانكيمعاون گروه تحقيقا  3
24 كارشناسي ارشد مرد معاون اجرايي و سيستم منابع انساني بانك  4
33كارشناسي ارشدمردمعاونت بانكي  5
28 كارشناسي ارشد مرد معاون اعتباري و مالي بانك  6
24 كارشناسي ارشد مرد كارشناس مسئول بانك  7
20 كارشناسي ارشد مرد نكمعاون اقتصادي و سرمايه گذاري با  8
24 كارشناسي ارشد مرد معاون اداري و مالي و پشتيباني بانك  9

29 دكتري مرد معاون امور اقتصادي و توسعه يك بانك  10
14 كارشناسي ارشد زن مدير كل آموزش بانك  11
20 دكتري مرد مدير امور اداري و منابع انساني بانك  12
35 دكتري مرد هاي بانك مليمدير عامل يكي از شركت  13
28 دكتري مرد دانشيار دانشگاه و متخصص مديريت  14
32 دكتري مرد دانشيار دانشگاه و متخصص آموزش  15
25 دكتري مرد حقوقي بانكگر كارگروه آموزشپژوهش  16

.جهت حفظ اخالق پژوهش از ذكر اسامي مشاركت كنندگان در پژوهش خودداري شد: توجه
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شناختي، اين گروه كانوني، همزمان داراي ماهيتي اكتشافي، تجربي و اظ ماهيت روشاز لح
زيرا از جنبه اكتشافي براي تعريف دقيق مشكل، از لحاظ تجربي ناظر بر تجربه واقعي. باليني بود

كنندگان اصلي خدمات آموزشي، و از منظر باليني ظرفيت نفوذ به كنندگان و مصرف عرضه
كنندگان در گروه را داشته هاي شركت يار افراد و آشكارسازي احساس و انگيزههاي ناهوش اليه
.، همه الزامات اجرايي اين روش رعايت گرديد)زمان، مكان و تجهيزات(از لحاظ ساختاري . است

اين. كانوني، از روش تحليل مضمون استفاده شد گوهاي مطروحه در گروه و براي تحليل گفت
هاي كالمي، كدگذاري باز، محوري و كـردن گزاره هـا و مكتـوب سـازي داده فرايند شـامل آمـاده

هاي جهت برآورد اعتبار و روايي، از مالك). Razavi & at al, 2013, p.225(گزينشي بود
 ,Danaiee Fard & Mozafari, 2008(مرتبط با ارزيابي پژوهش كيفي استفاده شد

p.141 , Noble & Smith,2015,p.34-35 .(به همين منظور روايي دروني يا صحت
پژوهش، ميزان باورپذيري مضامين استخراجي، برمبناي قضاوت سه خبره آشنا با ماهيت مسأله

ها، سازي داده با استفاده از راهبرد چندسويه. شد آمده، مناسب برآورد عمل تفسيرهاي به
همچنين. شد ها، افزوده ي يافتهپذير كنندگان، روايي بيروني يا انتقال كنندگان و بررسي مشاركت

تالش شد تا با تهيه شواهد و مدارك كافي در خصوص پديده مورد مطالعه، و توصيف مشروح و
ها نيز با تأييدپذيري يافته.  ها تحكيم شود هاي مورد مطالعه، وابستگي و اتكاپذيري يافته دقيق، رويه

منظور اقناع شد و در نهايت به ها، تأمين آوري و تحليل داده توضيح جزئيات كافي از فرايند جمع
ها  استفاده شد كنندگان در گروه كانوني، در تفسير يافته هاي محوري شركت خوانندگان، از عبارت

ها يافته
چنانچه امكان"شناسي ترجيحي بود كه  در پژوهش حاضر، اين مفروضه مبناي انتخاب روش

هاي واقعي افراد ذينفع در فرايندهاي آموزشي ربهگفتگوي همزمان انتقادي و عميق مبتني بر تج
هاي اصلي مرتبط با راهبردهاي مديريت آموزش مهيا گردد، فرصت ورود به متن واقعي و چالش

.صورتبندي گروه كانوني نيز به پشتوانه اين مفروضه بود. "شود بانك كشاورزي بهتر فراهم مي
اي طراحي شد تا انگيزه براي كنندگان حرفه تگروه پژوهش حاضر، براي ايجاد تعامل بين مشارك

.هاي متنوع، پنهان و نوظهور موضوع مورد بحث، آشكار شود تر را فراهم كند و جنبه بحث عميق
هاي پژوهش مورد سازي گفتگوهاي تعاملي و عميق، پرسش پس از اجراي گروه كانوني و پياده

.ن كار در فرايند تحليل متن محور انجام شدمبتني بر منطق گروه كانوني اي.  تحليل قرار گرفتند
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دشواري هاي راهبردي پيش روي مديريت آموزش در بانك: تحليل پرسش يكم
كشاورزي كدامند؟

هاي معنادار مرتبط با گوهاي گروه كانوني، عبارت و براي پاسخ به پرسش اول، از متن گفت
.است گزارش شده 2نتايج در جدول. اين پرسش، استخراج شدند

كدگذاري مصاديق مرتبط با سئوال اول پژوهش: 2جدول 
تم اصليمفهوم محوريمفاهيم باز

ساختار  چالش فرهنگ آموزش گزينش نمادين و تشريفاتي استانداردها
فرهنگي گزينش غير حرفه اي منابع انساني در سازمان

تقدم پاسخ گويي به مشتريان نسبت به شركت در دوره هاي
آموزشي

ختصاص  دوره به كاركنان ناكارآمدا
تعامل نامناسب مديران ارشد با دوره هاي آموزشي

تشريفاتي بودن آموزش رفع تكليفي بودن دوره ها
برپايي دوره هاي نمادين

برگزاري نمادين و كمي دوره ها
تشريفاتي شدن دوره ها
ندهفقدان تصوير مناسب از آي عدم تحقق نتايج ملموس

مشخص نبودن افق هاي كسب و كار
سردرگمي منتج از كثرت اهداف و عدم اولويت بندي اهداف

نتيجه گرا نبودن دوره ها
متناسب نبودن دوره ها با تحوالت فزاينده بيروني
ساختار آموزشي  فقدان آموزش با كيفيت افت كيفيت خروجي  دوره ها نسبت با گذشته

ه هاي آموزشيكمي بودن دور
افت كلي كيفيت  دوره ها

بهره گيري از مدرسان بي كيفيت در دوره ها
ضعف استراتژي توسعه آموزش كليشه اي بودن فرايندهاي آموزشي

توقف آموزش ها در مرحله آموزش مفاهيم سنتي
نبود كارورزي متناسب در دوره ها
آموزشدرك متفاوت مديران سطوح مختلف از امر

بهره گيري نامتناسب از آموزش هاي ديجيتال
ناپايداري آموزش هاي دريافتي
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الگوهاي ناكارآمد آموزشي فقدان مدل جامع  بومي آموزش هاي سازماني
عدم توجه به رويكردهاي چندمهارتي در دوره ها

عدم اجراي مناسب الگوي مناسب
ي جهانيعقب بودن از استانداردهاي آموزش

فقدان ارزشيابي نظام مند عدم سنجش اثربخشي و كارايي دوره ها
عدم ارزيابي مناسب محتواي آموزشي
عدم ارزيابي مناسب مدرسان دوره

ارزشيابي نامناسب فراگيران
عدم ارزيابي محتوا

ارزشيابي نامناسب و تشريفاتي فراگيران
ساختار سياسي  گرهاي  محيطي عدم تطابق با مداخله ئات بانكداري ديجيتالعقب ماندگي دوره ها از اقتضا

عدم تناسب دوره ها با تغييرات پيچيده و فزاينده بيروني
عدم تطابق دوره ها با سياست هاي باالدستي

عدم تطابق دوره با سياست هاي كسب و كاري كالن
عدم توجه دهي فراگيران به تغييرات شغلي

عدم تطابق با اراده فراگيران دم توجه به وضعيت روحي و عاطفي كاركنان در دوره هاع
نبود انگيزه و شوق يادگيري در كاركنان

مقاومت  كاركنان در برابر آموزش و يادگيري
پرداخت ناهماهنگ هزينه هاي مالي دوره

مقاومت منابع انساني در برابر تغيير
عدم تطابق با مسائل واقعي محيط دوره هامساله محور نبودن

كار ناكارآمدي دوره هاي بدو خدمت
عدم تطابق دوره ها با مسائل محيط كاري

يافته هاي پژوهش حاضر: منبع

ساختار فرهنگي،«هاي راهبردي ناشي از  هاي اصلي اين بخش را دشواري ، تم2مطابق جدول
.دادند، كه در ادامه به اختصار توصيف مي شوند يلتشك» ساختار آموزشي و ساختار سياسي

كنندگان، بر اساس تجربه مشاركت: دشواري راهبردي ناشي از ساختار فرهنگي. 1
چالش فرهنگي، آموزش تشريفاتي و«سه مفهوم محوري و قابل توجه در بعد ساختار فرهنگي، 

.مي باشد» فقدان تصوير مناسب از آينده
اي از واحدها و افراد است كه با بانك كشاورزي، شبكه :زشچالش فرهنگ آمو. 1. 1

اين مهم نيازمند ارتباط فرهنگ آموزشي معنادار. يابد ها، عملكرد سازماني افزايش مي افزايي آن هم
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توجهي بي). Ghazanfari & Mazroui, 2015, p.592(و هدفمند واحدها و افراد است
اند كنندگان ابراز داشته گونه كه مشاركت تا آن شود هاي فرهنگي سازمان موجب مي به چالش

اي برنامه هاي ها و در برخي موارد برگزاري تشريفاتي و كليشه موجب رفع تكليفي بودن دوره
فرهنگ نامناسب در برخي شعب بانك. الشعاع قرار گيرد آموزشي شده، و كيفيت آموزش تحت

شتريان، آموزش نيروي انساني را اولويتيموجب شده تا برخي مديران به بهانه پاسخ گويي به م
هاي آموزشي، از جمله مسائلي است دهي به برنامه اهميت و اولويت. پس از پاسخ گويي تلقي كنند

"كند كه بيان مي 16كننده  مشاركت. است كه در نسبت با مسائل ديگر، تحت الشعاع قرار گرفته

از. "ها را براي كار نياز دارند  ند چون كه آنفرست ها نمي شعب پركار همكاران ساعي را به دوره
هاي آموزشي ضمن خدمت، مختص طرفي فرهنگ حاكم در بانك بيانگر آن است كه وجود دوره

كننده مشاركت. كاركنان ناكارآمد بوده و هنوز فرهنگ يادگيري مستمر در بانك نهادينه نشده است
."...شوند ركنان غير موثر، بيشتر به دوره اعزام ميناكارآمدها و كا ": گويد در اين باره مي 5شماره 

.هاي آموزشي است هاي فرهنگي تعامل نامناسب مديران ارشد با دوره مفهوم ديگر در حوزه چالش
هاي اثرگذار بر توسعه ترين ويژگي گيري به عنوان مهم پشتيباني و شفافيت مديران در تصميم

كننده مشاركت). Mohammadi et al., 2019, p.61(شوند آموزش كاركنان محسوب مي
هاي بزرگترين چالش": هاي آموزشي دارد ارشد با دوره حكايت از تعامل نامناسبي ميان مديران 13

."همكاري مديران ارشد سازمان مي باشد آموزش، عدم
مفهوم ديگري كه نشان از ساختار فرهنگي نامناسب دارد و در :گرايي تشريفات. 2. 1

ها، سو، و اجراي نمادين دوره ها از يك شد، رفع تكليفي بودن دوره كنندگان يافت كتمباحث مشار
هاي مدرن با گرفتن ايزوها، صرفا سازمان". براي دريافت استانداردهاي معتبر، از سوي ديگر است

شدن دوره هاي هرچند طي"و ) 10كننده  مشاركت("كنند نه عميق به طور نمادين به آن توجه مي
كننده مشاركت("در مسير شغلي بسيار مهم است، ولي اين يك امر تشريفاتي شده است آموزشي

11.(  
از ديگر مفاهيم ذيل ساختار فرهنگي عدم تحقق: فقدان تصوير مناسب از آينده. 3. 1

مراد از نتايج ملموس، همان ايجاد احساس كارآمدي در كاركنان. نتايج ملموس نزد كاركنان است
 Vajari(ها به عرصه عمل و انعكاس نتايج آن در عملكرد كاركنان است ل آموختهدر نتيجه انتقا

& at al, 2016, p.110 .( واحد منابع انساني، در ارائه نتايج ": گويد  مي 2شركت كننده
سردرگمي 11كننده  ، اما شركت"نمايد كند و يا ملموس ارائه نمي عملكرد خود، خوب عمل نمي
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تعداد اهداف كالن ": داند ولويت بندي اهداف را عامل ديگر آسيب ميمنتج از كثرت و عدم ا
ساالنه اعالمي بانك بسيار زياد است و گاها اقدام همزمان آن غيرممكن، لذا اهداف بايد

ها حاكي از آن است كه يافته. "هدف كلي براي بانك تعيين گردد 3بندي شود و حداكثر  الويت
فراگيران را بايد در حوزه فرهنگ جاري در بانك كشاورزي مورد پايشها نزد  گرا نبودن دوره نتيجه

آن چه كه مسلم است. بود» تراكم اهداف«مساله ديگر مورد اشاره در اين گروه كانوني، . قرار داد
هاي آموزشي و تحقق اهداف بين فعاليت  نفعان، براي بهبود بخشيدن به رابطه مشاركت فعال ذي

رسد در اما به نظر مي). Capaldo et al., 2017, p.141(جه استسازماني اصلي قابل تو
ساز سردرگمي منابع انساني و بندي اهداف، زمينه بانك كشاورزي تراكم، كثرت و عدم اولويت

":گويد در اين باره مي 8كننده  مشاركت. هاي كسب و كار را فراهم نموده است شفاف نبودن افق

زمان آن غيرممكن است، مي بانك بسيار زياد است و گاها اقدام همتعداد اهداف كالن ساالنه اعال
."لذا اهداف بايد الويت بندي شود

مفاهيم كلي در اين :دشواري راهبردي ناشي از نابسندگي ساختار آموزشي. 2
فقدان آموزش با كيفيت، ضعف استراتژي آموزش و توسعه ، الگوهاي ناكارآمد« سطح شامل 

.است» رزشيابي نظام مندآموزشي و فقدان ا
افت«در اين بخش مشاركت كنندگان به مواردي شامل  :فقدان آموزش با كيفيت. 1. 2

هاي دوره در نسبت با گذشته، كمي بودن دوره هاي آموزشي و بهره گيري از كيفيت خروجي
يل قديم والتحص تفاوت كيفيت كارشناسان فارغ...  ": اشاره كردند» ها كيفيت در دوره مدرسان بي

فراگيران آماده..."؛  ")9مشاركت كننده (است  جديد مشهود است، خروجي دوره ها بسيار افت كرده
).11مشاركت كننده ( "...نيستند و مدرسان هم كيفي نيستند

در اين بخش مشاركت كنندگان به عواملي :ضعف استراتژي آموزش و توسعه. 2. 2
ها در مرحله آموزش مفاهيم سنتي، نبود ي، توقف آموزشكليشه اي بودن فرايندهاي آموزش«چون 

.اند اشاره كرده» هاي ديجيتال ها، بهره گيري نامتناسب از آموزش كارورزي متناسب در دوره
اي آموزشي بانك كشاورزي، به گونه هاي با تاكيد بر ضعف نوآوري در اجراي دوره 7كننده  مشاركت

اي و اجرايي است و يا علم آيا فرايند آموزش كليشه" :كند كه انتقادي اين پرسش را طرح مي
هاي آموزشي بانك كشاورزي مشغول معتقد است هنوز سيستم 4مشاركت كننده . "...محور؟

مفاهيم بانكداري نوين تغيير كرده است و ما صرفا در مرحله... آموزش مفاهيم گذشته است 
ساختن كاركنان با مفاهيم جديد و نوپديد وبديهي است درگير . "...آموزش مفاهيم اوليه هستيم 
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منزله فرصتي براي عمل به ها به استراتژي هاي حوزه آموزش و توسعه بانكي در اجراي نوآوري
).Vajari et al.,2016, p.111(ها راهگشا است آموخته
هاي ايراني، عدم فقدان مدل جامع آموزش در سازمان :الگوهاي ناكارآمد آموزشي. 3. 2
ها، عدم اجراي مناسب الگوي مناسب، عقب بودن از به رويكردهاي چندمهارتي در دورهتوجه 

مشاركت. هاي اين بخش در گروه كانوني بوده است يافت استانداردهاي آموزشي جهاني، از دست
در ايران مدل جامعي براي": از فقدان مدل جامع آموزشي در ايران سخن گفته است 6كننده 

كنندگان ديگر، از عقب افتادگي از استانداردهاي جهاني مشاركت.  "...ها نداريم آموزش در سازمان
ايم اما شايد كارهاي خوب را تعريف كرده": اند و عدم اجراي مناسب الگوهاي موجود سخن گفته

اي از استاندارهاي دنيا در بسياري از امور توسعه"؛ )9كننده  مشاركت...(ايم كارها را خوب اجرا نكرده
رسد بانك كشاورزي به نظر مي). 13مشاركت كننده ( "...قب هستيم و در آموزش هم همين طورع

پيش از آن كه نيازمند به استخدام استانداردهاي آموزشي موجود باشد بايد در زمينه چگونگي
.اي بيانديشد اجراي الگوها چاره

مند فرايندهاي نظام اختالل در ارزيابي و ارزشيابي :فقدان ارزشيابي نظام مند. 4. 2
هاي آموزشي را متوقف خواهد آموزش و توسعه منابع انساني كيفيت و اثربخشي فعاليت

عدم سنجش اثربخشي و كارايي دوره ها، عدم ).Mourkani et al., 2016, p.93(كرد
ارزيابي مناسب مدرسان دوره، ارزشيابي نامناسب فراگيران، ارزشيابي نامناسب و تشريفاتي

6مشاركت كننده . كنندگان را به خود اختصاص دادند هايي بودند كه نظر شركت ران، چالشفراگي
خوب سنجش نشده و... ها و نقش سازمان، محتوي، مدرس، فراگير و  ارزيابي دوره ": گويد مي

نمره را% 95هاي همكاران صحيح نيست، همه  ارزيابي ": وي معتقد است. "...گردد اصالح نمي
مساله ديگر مورد اشاره شركت. "!...ما نتيجه، ضرر و زيان سازمان و بانك استگيرند ا مي

هاي شغلي، تجارب قبلي توجه به معيارهاي علمي، ويژگي. كنندگان، ضعف در ارزيابي محتوا است
 ,Mourkani et al.,2016(و رفتارهاي ورودي فراگيران در انتخاب محتوا نقشي بسزا دارد

p.95.(   رويكرد ارزيابانه به محتوا در برپايي دوره "معتقد بود  4مشاركت كننده در اين خصوص
خوب... و ارزيابي دوره ها و نقش سازمان، محتوي، مدرس، فراگير و ...  هاي آموزشي وجود ندارد 

."...سنجش نشده و اصالح نمي گردد
نمفاهيم مورد اشاره در اي :هاي راهبردي ناشي از ساختار سياسي دشواري. 3
عدم تطابق با مداخله گرهاي محيطي، عدم تطابق با انگيزه فراگيران و عدم تطابق با«سطح 



حقاني ي، لاخلخ  ولي پور،... پايش دروني دشواري ها و 

145

رسد، بانك كشاورزي نيازمند هاي پژوهش به نظر مي بر پايه يافته. بودند» مسائل واقعي محيط كار
ي،خارجي سازمان بوسيله بررسي فاكتورهاي تكنولوژيكي، رقبا، بازار، فرهنگ شناخت و درك محيط

اي و محلي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و محيطي است تا بتواند در حوزه بين المللي، ملي، منطقه
.ادامه حيات موثرداشته باشد

متناسب نبودن دوره ها با تحوالت :گرهاي محيطي عدم تطابق با مداخله. 1. 3
ها با تناسب دورهها از اقتضائات بانكداري ديجيتال، عدم  فزاينده بيروني، عقب ماندگي دوره

كنندگان در طبقه تغييرات پيچيده و فزاينده بيروني عواملي هستند كه بنا بر نظر مشاركت
هاي سازماني به نسبت آموزش": گويد مي 2مشاركت كننده . گرهاي محيطي قرار دارند مداخله

بانكداري ديجيتال، ...گردد  پذيرد و به روزرساني نمي تغييرات فزاينده بيروني، بسيار كند تغيير مي
عدم). 4مشاركت كننده ( "ها را تغيير داده اما ما در اين مسير تازه كار هستيم  نوع فعاليت بانك

تطابق دوره ها با سياست هاي باالدستي و عدم تطابق دوره با سياست هاي كسب و كار كالن،
لين مشكل آن است كهاو ": ديگر مواردي بودند كه مورد اشاره مصاحبه شوندگان قرار گرفتند

ها بايد در راستاي سياست كسب و كار كالن بانك آموزش... ها، سياست محور نيست  آموزش
).2مشاركت كننده ( "...باشد، نيست
هاي آموزشي خود از عدم درك مديران ها نشان دادند، بانك كشاورزي در تمهيد دوره يافته

فراگيران به تغييرات شغلي از ديگر سو رنج سطوح مختلف از امر آموزش از يك سو و عدم توجه
همه مديران در همه سطوح، در خصوص منابع انساني،... ": گويد مي 2كننده  مشاركت. برد مي

مديران برخوردار از دانش سازماني توانايي درك و. "...را به درستي اجرا نمايند بايد آن. نقش دارند
ها و چگونگي توسعه سازمان از طريق آموزش ي آنتشخيص كاركردهاي گوناگون سازمان، وابستگ

از ديگرسو آگاهي متناسب با تغييرات شغلي از الزامات دانشي اساسي توسعه. اثربخش را دارا هستند
دوره": گويد مي 15كننده  مشاركت). Alvani, 2003, p.25(منابع انساني در سازمان ها است

در. است  كيفيتي شده ان دچار چالش عمده بيهاي پر هزينه كارشناسان كشاورزي، درگذر زم
."...ها بسيار ناآگاه هستند هاي تغيير شغلي، آن مصاحبه
روي بانك كشاورزي در حوزه ديگر چالش پيش :عدم تطابق با اراده فراگيران. 2. 3

:گويد مي 8مشاركت كننده . پذيري با اراده كاركنان است آموزش منابع انساني عدم توجه به تطابق
سنجش وضعيت شخصي بسيار مهم است وضعيت روحي و رواني و شخصيتي كاركنان مهم تر از"

عدم آموزش پذيري فراگيران، انگيزه و فقدان. "...شود وضعيت جسمي است كه به آن توجه نمي
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تمناي يادگيري در فراگيران نكات ديگري است كه كيفيت بخشي به آموزش را با دشواري مواجه
نشانه ديگري از). 9مشاركت كننده ( "...اشكال كار كجاست، انگيزه، توجه، تمركز ": كرده است

پرداخت«: است ها در مفهوم تامين ناهماهنگ منابع خود را نمايان كرده انگيزگي فراگيران دوره بي
7از نكات مورد اشاره در گروه كانوني بود كه مشاركت كننده » هاي مالي دوره ناهماهنگ هزينه

ادارت كل مالي، آموزش و غيره، براي اجراي دوره و پرداخت هزينه هماهنگ": اكيد داشتبرآن ت
."نيستند
مساله محورنبودن دوره ها و عدم :عدم تطابق با مسائل واقعي محيط كار. 3. 3

از مفاهيم مورد اشاره در گروه» هاي بدو خدمت تناسب آن با محيط واقعي كار، و ناكارآمدي دوره
كاري عدم تطابق دوره هاي آموزشي بانك با مسائل محيط 1از ديد مشاركت كننده . ودندكانوني ب
:نگري در برپايي اين دوره ها شده است نگري و كمي ها منجر به تشريفاتي محور نبودن آن و مساله

دوره ها براي محيط... اين دوره ها كاربردي و براي حل مشكل و يا رفع مسئله نيست... "
تحليل اين كه شايد يكي از. "...بانك و مسائل پيش روي بانكي ها طراحي نمي گرددتخصصي 

ريشه هاي چنين معضلي را بتوان در ناكارآمدي دوره هاي بدو خدمت دانست كه حول مساله
.مشخصي تدوين نيافته اند

هاي راهبردي مديريت آموزش اثر بخش، در بانك بايسته: سئوال دوم
 كشاورزي كدامند؟

هاي هاي معنادار مرتبط با بايسته اي پاسخ به پرسش دوم پژوهش، جمالت و عبارتبر
گزارش 3نتايج در جدول .  راهبردي آموزش اثر بخش منابع در بانك كشاورزي، استخراج شدند

.شده است
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كدگذاري هاي مرتبط با سئوال دوم پژوهش: 3جدول 
تم اصليمفهوم محوريمفاهيم باز

نياز سنجي  در چارچوب مدل هاي علميطراحي فرايند  

اي نيازسنجي حرفه

نيازسنجي جامع

دخالت دهي كاركنان شعب در نيازسنجي ها
تناسب نيازسنجي هاي آموزشي با شرح شغل ابالغي سازمان

نيازسنجي همزمان سازمان و منابع انساني
بازخواني نقش واحدهاي سازماني در برپايي دوره ها

مطالعه مباني آموزشباز
منابع انساني

بازتعريف مفهوم اثربخشي آموزش
نسبت سنجي آموزش و بهره وري

توجه به ماهيت خدمات نوين بانكي در طراحي دوره ها
تناسب انگيزش و يادگيري

نسبت سنجي ميان سرمايه انساني و مديريت استراتژيك بانك
انكرويكرد سيستمي به آموزش در ب
حركت به سمت مديريت دانش

متناسب سازي دوره با مفهوم اثربخشي كسب و كار
توجه به مباني آموزش بزرگساالن

توجه به تفاوت هاي بين نسلي

تناسب دوره ها بانقش عامل
فردي

تعيين نقاط ضعف كاركنان از طريق سنجش ساالنه
يران در دوره هاتوجه سازوار ساحات دانشي و مهارتي فراگ

متناسب سازي دوره با نقش فراگير در سازمان
توجه به ظرفيت هاي ذاتي و اكتسابي فراگيران

توجه به منابع انساني به مثابه ي سلول هاي زنده و پويا
اعتماد به تجارب منابع انساني

توجه به تفاوت هاي ناشي از سطوح دانشي و مهارتي فراگيران
جه به هوش هيجاني فراگيرانتو

توجه به اصول رفتاري فراگيران
تناسب آموزش ها با ويژگي شخصي افراد

توجه به سرمايه انساني به عنوان بزرگترين سرمايه بانك
استاندارد سازي محتواي آموزشي

تدوين محتواي منعطف و
پويا

برنامه ريزي حرفه اي
آموزشي

ي آموزشي متناسب با تغييرات جديدتغيير اهداف و محتوا
توجه به رويكردهاي چندمهارتي در دوره ها
متناسب سازي دوره ها با چالش هاي موجود



مديريت بر آموزش سازمانها

148

توجه به پيشرفت هاي فناورانه
گزينش دقيق فراگيران

توجه به عوامل زمينه اي در
طراحي واحد آموزشي

متناسب سازي دوره با راهبردهاي سازمان
ناسب دوره ها با مدل كسب و كار بانكت

توجه به سطوح صف و ستاد در طراحي دوره
دخالت مستقيم مديران در امر آموزش

عضويت مديران آموزشي بانك در شوراي رهبردي بانك
لحاظ نمودن تغييرات قوانين در طراحي دوره ها

ددوره به مثابه پيش شرط ارتقاء شغلي و افزايش درآم
متناسب سازي دوره با عوامل محيطي موثر بر سازمان

كاربست عوامل برون
سازماني در طراحي واحد

آموزشي

الگوگيري از مدل جامع چاپخانه بانك ملي در طراحي مدل
مديريت صحيح بانك ملي به عنوان دبيركميسيون آموزش بانك

ها
ها لحاظ نمودن تغييرات تكنولوژيك در طراحي دوره

توجه به مولفه رقابت در طراحي دوره ها
توجه به معيارهاي بانك مركزي در طراحي دوره ها

پيوند تجربيات دانشگاهي و سازماني به عنوان زمينه ساز تحقيق و
توسعه

توجه به ماهيت نسل جديد بانك ها در دوره ها
الگوپذيري از استانداردهاي

جهاني  آموزشي
ايند آموزش در چارچوب مدل هاي علميطراحي فر

مطالعه ي تجارب جهاني در طراحي دوره ها
درك جايگاه بانك در بانكداري دنيا

تدوين الگوي سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي

 سنجش اثربخش
تدوين الگوي سنجش

 جامع

تدوين الگوي سنجش نتايج آموزشي
دوره هاي آموزشي تدوين الگوي سنجش اثربخشي و كارايي

تدوين الگوي سنجش نرخ بازگشت سرمايه در دوره هاي آموزشي
سنجش فرايندهاي اجرايي دوره ها

آگاه سازي فراگيران به ضعف ها و نواقص خود
بازگشت سرمايه

توجه به اجراي جامع و كامل مدل هاي آموزشي
توجه به اثربخشي دوره ها

هسنجش خروجي دور
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توجه به سبك هاي آموزش و يادگيري نوين

حرفه اي سازي آموزش

متنوع سازي دوره ها
توجه به تمهيدات الزم جهت آموزش پذيري فراگيران

بهره گيري از شيوه هاي نوين آموزش
توجه به تخصص گرايي در دوره ها

تغيير پارادايم دوره ها از آموزش به يادگيري
دي از يادگيري آنالين و ديجيتال در برگزاري دوره هابهره من

تصنعي نبودن دوره ها
مهارت يابي ارتباط موثر و اثربخش با مشتري

تحقق مهارت هاي مورد
انتظار

ضرورت توجه به آموزش هاي تكميلي متناسب
تناسب آموزش و بهبود كارايي

توجه به توانمندسازي مهارتي حين خدمت
يافته هاي پژوهش حاضر: منبع

نيازسنجي جامع،«هاي راهبردي  هاي اصلي اين بخش را، بايسته تم 4مطابق جدول
.شكل داده اند» اي آموزشي و تدوين الگوي سنجش جامع  ريزي حرفه برنامه

اي، نيازسنجي حرفه« مفاهيم محوري در اين سطح  :راهبرد نيازسنجي جامع. 1
.هستند» ها با نقش عامل فردي منابع انساني و تناسب دوره بازمطالعه مباني آموزش

هاي مستخرجه در اين بخش شامل طراحي فرايند بايسته :اي نيازسنجي حرفه. 1. 1
دهي كاركنان شعب در نيازسنجي ها، علمي، دخالت هاي نيازسنجي در چارچوب مدل

زمان نجي همهاي آموزشي با شرح شغل ابالغي سازمان و نيازس تناسب نيازسنجي
در نيازسنجي ها“ : گفته است 7مشاركت كننده . بودند» سازمان و منابع انساني

."بايد نظر همكاران مستقر در شعب اخذ گردد نه صرفا نظرهمكاران ستادي
نياز سنجي سازماني و نياز سنجي شخصي": هم معتقد است 10مشاركت كننده 

كنندگان در اشارات و تاكيدات شركت رسد به نظر مي. "كاركنان بسيار مهم است 
.قابل جمع بندي است» نيازسنجي جامع«قالب مفهوم 

مفاهيم كليدي در اين بخش: بازمطالعه مباني آموزش منابع انساني. 2. 1
ها، بازتعريف مفهوم بازخواني نقش واحدهاي سازماني در برپايي دوره«شامل 

، توجه به ماهيت خدمات نوينوري اثربخشي آموزش، نسبت سنجي آموزش و بهره
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كننده مشاركت. مي باشد» ها و تناسب انگيزش و يادگيري بانكي، در طراحي دوره
معتقد است بايد دوباره مفهوم اثربخشي مديريت آموزشي را براي سازمان 6شماره 

."اثربخشي مديريت آموزش چيست و چگونه محاسبه مي گردد؟ ": تعريف نمود 
تاثير آموزش در ": وري سخن گفته است تاثير آموزش در بهره از 5مشاركت كننده 

نكته كليدي در اين گروه كانوني آن بود كه ماهيت. "وري چقدر است؟ بهره
خدمات": خدمات بانكي قابل تغيير بوده و اين امر نيازمند بازشناسي آن است 

بانك كال تغيير كرده است و ديگر از حجم مشتري در شعب خبري نيست
).5مشاركت كننده ("

كنندگان از تناسب مراد مشاركت: فردي ها با نقش عامل تناسب دوره. 3. 1
هاي ضمن خدمت فردي در انتقال اثربخش آموزش ها با ارزيابي نقش عامل دوره

هاي بين توجه به تفاوت: رو يافت توان در موارد پيش كاركنان به محيط كار را مي
ن از طريق سنجش ساالنه، توجه سازوار ساحاتنسلي، تعيين نقاط ضعف كاركنا

سازي دوره با نقش فراگير در دانشي و مهارتي فراگيران در دوره ها، متناسب
هاي ذاتي و اكتسابي فراگيران، توجه به منابع انساني به سازمان، توجه به ظرفيت

هاي تهاي زنده و پويا، اعتماد به تجارب منابع انساني، توجه به تفاو مثابه سلول
ناشي از سطوح دانشي و مهارتي فراگيران، توجه به هوش هيجاني فراگيران، توجه

ها با ويژگي شخصي افراد، توجه به به اصول رفتاري فراگيران، تناسب آموزش
.سرمايه انساني به عنوان بزرگترين سرمايه بانك

در هراي آموزشي  ريزي حرفه برنامه :اي آموزشي ريزي حرفه ضرورت برنامه. 2
چالش. هاي پشتيبان آن است هاي آموزش و نظام سازماني نيازمند طراحي خرده سيستم

هاي آموزشي با اساسي كه در برابر رهبران سازماني قرار دارد عبارت است از طراحي برنامه
).Mostafai, 2011, p.123(ها كيفيت براي كاركنان، اجراي درست و نقد و پايش آن

تدوين محتواي منعطف و پويا، توجه به عوامل زمينهاي«ين بخش را مفاهيم محوري در ا
در طراحي واحد آموزشي، كاربست عوامل برون سازماني در طراحي واحد آموزشي و

.تشكيل داده اند» جهاني  الگوپذيري از استانداردهاي آموزشي
ند كهنتايج برخي از مطالعات حاكي از آن هست :تدوين محتواي منعطف و پويا.1. 2

درصد از محتواي آموزشي، منجر به تغيير رفتار در محيط كار مي 15تا  10تقريباً 
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كنندگان بر اساس نظر مشاركت). Vajari et al., 2016, p.112(گردد
هاي آموزشي بانك كشاورزي نيازمند محتواي منعطف و پويايي است كه همه دوره

منظور از محتواي منعطف و. ه باشدابعاد مباني آموزش منابع انساني در آن لحاظ شد
زمان با اهداف و تغييرات جديد، به پويا، محتوايي است كه عالوه بر آن كه هم

چند مهارتي شدن درد ": گوي نيازهاي چندمهارتي است شود پاسخ روزرساني مي
بزرگ كاركنان در بانك است و ما هيچ نيروي متخصصي كه در دو حوزه اشراف

كنندگان محتواي از نظر مشاركت). 9مشاركت كننده ( "!اريمداشته باشد را ند
هاي فناورانه و معطوف به نقش مطلوب، محتوايي است كه همگام با پيشرفت

به تناسب ميان. واحدهاي سازماني بوده و به ماهيت خدمات نوين بانكي توجه دارد
:ظ كرده استانگيزش و يادگيري انديشيده و الزامات مديريت دانش در بانك را لحا

مشاركت( "حس و عالقه و انگيزه كاركنان بسيار مهم و موثر در يادگيري است "
).13كننده 

تمهيدات زمينه اي از: اي در طراحي واحد آموزشي توجه به عوامل زمينه. 2. 2
گزينش دقيق فراگيران، متناسب سازي«نظر مشاركت كنندگان شامل مواردي چون 

ان، تناسب دوره ها با مدل كسب و كار بانك، توجه بهدوره با راهبردهاي سازم
معتقد به دخالت 13مشاركت كننده . سطوح صف و ستاد در طراحي دوره بوده است 

شايد راهكار اصلي اين باشد كه مديران": مستقيم مديران در امر آموزش است
ك دردهي و عضويت مديران آموزشي بان دخالت. »...خودشان راسا درگير كار شوند

مديران بخش«: بود 13شوراي راهبردي بانك، ديگر پيشنهاد مشاركت كننده 
آموزش بايد عضو اصلي شوراي راهبردي سازمان و بانك باشند و در راستاي آن

گيري ها و در نظر لحاظ نمودن تغييرات قانوني در طراحي دوره. »حركت نمايند
هاي برگزاري دوره«: ندگان بودكن هاي تشويقي و انگيزشي، تجويز ديگر شركت اهرم

).12مشاركت كننده (»...آموزشي صرفا براي موارد جديد و تغييرات جديد بايد باشد
مشاركت كننده(»بايد موثر باشد ... آموزش در مسير ارتقا شغلي و افزايش حقوق و «

10.(  
فشارهاي :سازماني در طراحي واحد آموزشي كاربست عوامل برون. 3. 2

انين و مقررات، دولت، جرائم مالياتي و معاهدات بين المللي از جملهسياسي، قو
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انديشي در اين خصوص مجاب ها را به چاره سازماني هستند كه سازمان عوامل برون
سازي دوره با عوامل متناسب). Farokhi & at al, 2018, p.165(اند كرده

نك ملي در طراحي مدل،محيطي موثر بر سازمان، الگوگيري از مدل جامع چاپخانه با
ها، لحاظ نمودن  مديريت صحيح بانك ملي به عنوان دبيركميسيون آموزش بانك

ها، ها، توجه به مولفه رقابت در طراحي دوره تغييرات تكنولوژيك در طراحي دوره
ها، پيوند تجربيات دانشگاهي و توجه به معيارهاي بانك مركزي در طراحي دوره

كنندگان ساز تحقيق و توسعه، از تاكيدات اين بخش مشاركت هسازماني به عنوان زمين
آموزش ها در بانك تحت تاثير دو عامل تغييرات قوانين و تغييرات تكنولوژي«: بود

بانك هاي جوان رقيب جدي در عرصه بانكداري هستند و بايد بسيار پوياتر... است
).7مشاركت كننده (» بود

بر توجه به 4كننده  مشاركت :جهاني  ي آموزشيالگوپذيري از استانداردها. 4. 2
هاي قديمي داراي تنوع بانك": ها، تاكيد نمود ها در دوره ماهيت نسل جديد بانك

باشد هاي جوان مي تر از بانك موضوع و گستردگي فراگير است و حركتش بسيار كند
وان بهاين ضرورت، مطالعه تجارب جهاني در طراحي دوره ها را مي طلبد تا بت."

جايگاه بانكداري دنيا،«: درك صحيحي از جايگاه بانك در بانكداري دنيا نائل شد
مشاركت كننده(»معيار بانك مركزي و جايگاه سازمان بايد تعريف و مشخص گردد

10.(  
هاي مصاحبه در اين بخش به بر اساس يافته :ضرورت تدوين الگوي سنجش جامع. 3

.انك كشاورزي، نيازمند تدوين الگوي سنجش جامع استهاي آموزشي ب رسد، دوره نظر مي
سازي آموزش و تحقق اي سنجش اثربخش، حرفه «مفاهيم محوري در اين بخش را 

هاي آموزشي كنندگان معتقد بودند دوره مشاركت. اند تشكيل داده» هاي مورد انتظار مهارت
و رفتاري خود را ايجادها و نواقص شغلي  سازي فراگيران به ضعف موجود بايد توان آگاه

اند كه اين مهم در قالب طراحي فرايند آموزش، نياز سنجي، آن ها اظهار داشته. كنند
در اين. ريزي، اجرا و ارزشيابي در چارچوب مدل هاي علمي قابل دست يابي است برنامه

هاي موجه به ضرورت ارزشيابي اثربخش دوره ها بر اساس مدل 3زمينه مشاركت كننده 
آيا فرايند آموزش، نياز سنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي در«: ي تاكيد ورزيده استعلم

»چارچوب مدل هاي علمي است؟
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معتقدند كه آموزش فرايندي چند فازي). Park et al., 2018, p.60(پارك، كانگ و كيم
زمان با هم تعامل است نه يك فرايند خطي و تحت تأثير عوامل زيادي است كه هم

ازين رو سنجش و ارزشيابي آموزش منابع انساني نيازمند الگويي جامع ازعوامل. دارند
).Naveh Ebrahim et al., 2020, p.15(مؤثر بر انتقال آموزشي است

معتقد است دوره هاي آموزشي بانك نيازمند سنجش بازگشت سرمايه 6كننده  مشاركت
فرصت و مصرف مي گردد، نتايج آن بايد در طي فرايند آموزش، هزينه، زمان،... « : است

اند كه هايي را مدنظر داشته كنندگان در اين بخش بايسته مشاركت. »...مشخص گردد
يابي ارتباط موثر و اثربخش با مهارت«: رو را سبب شود تحقق اهداف مشخص پيش

.»مشتري، تناسب آموزش و بهبود كارايي، توجه به توانمندسازي مهارتي حين خدمت
كاركنان بانك عالوه بر كار تخصصي بايد به اصول رفتار و روابط با مشتري آگاه«

آموزش وظيفه دارد كارايي را در اجراي وظايف باال«). 5مشاركت كننده (» شوند
).8مشاركت كننده (»ببرد

بحث و نتيجه گيري
اورزيبراساس ماموريت، بانك كشاورزي مكلف است در مسير حمايت از رونق توليدات كش

ترين نقش راهبردي اين بانك تخصصي هاي كشاورزي، مهم كند و توسعه تمام زيربخش حركت
اجراي اين تكليف از طريق فراهم آوردن امكانات اعتباري و تخصيص صحيح و اعطا منطقي. است

ليكن اثربخشي اين عمليات، منوط به. شود هاي كشاورزي، محقق مي تسهيالت به همه بخش
كنندگان و نيز نظارت بر اجراي فرايندها دهندگان و دريافت هاي تخصيص شايستگياطمينان از 
هاي است كه اين امر از طريق ارائه آموزش تجربه نشان داده. هاي مصوب است مطابق طرح

از آنجايي كه پايش مستمر از ضروريات تضمين كيفيت هر سيستمي. شود اثربخش تضمين مي
ژوهش، پايش راهبردهاي سيستم مديريت آموزش بانك كشاورزي،است، لذا مبناي تدوين اين پ

بر. هاي بانكي بود بر اساس تجربه زيسته متخصصين، مديران و كارشناسان مجرب در آموزش
هاي ها و بايسته هاي مستخرج از تجربه زيسته گروه كانوني، در اين پايش، دشواري اساس يافته

هاي نتايج نشان داد كه دشواري. ررسي قرار گرفتندزمان مورد ب راهبردي مديريت آموزش، هم
ساختار فرهنگي، ساختار آموزشي و ساختار«روي مديريت آموزش، ناشي از   راهبردي پيش
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اثربخش، الزامات هاي راهبردي مديريت آموزش هاي اصلي متعلق به بايسته ، و تم»سياسي
.بودند» سنجش جامع الگوياي و تدوين  حرفه  آموزشي ريزي جامع، برنامه نيازسنجي«

هاي راهبردي مديريت آموزش، با نتايج پژوهش طاهري آمده در بخش دشواري نتابج به دست
مقوله چالش فرهنگي در پژوهش. همسويي دارد). Taheri et al., 2017, p.34(و همكاران

تأثير را برگذار بر مديريت آموزش قلمداد شده وبيشترين  مذكور به عنوان يكي از عوامل تاثير
 & Farhadi(اما در پژوهش فرهادي و خراساني. يادگيري كاركنان در محيط كار داشت

Khorasani, 2017, p.197 ( به»سنوات خدمت، رشته تخصصي و جنسيت«مقوالت ،
.هاي آموزشي معرفي شدند كه در اين پژوهش تاييد نشد هاي اساسي برگزاري دوره عنوان چالش
اي و فقدان حرفه گزينش غير«جه از مصاحبه در اين پژوهش شامل هاي مستخر برخي چالش
)Dana et al., 2019, p.146(در تطابق با نتايج پژوهش دانا و همكاران» مند ارزشيابي نظام

كاركنان غير متخصص، فرهنگ«هاي مورد مطالعه را  روي بانك هاي پيش ها چالش آن. داشت قرار
درك مديران«فقدان . عنوان كردند» رآمد و فرايند ارزشيابيسازماني نامناسب، ارزشيابي ناكا
هايي بود كه برخي نتايج مقاله منشگر و يافت از جمله دست» سطوح مختلف از امر آموزش

را كه نگرش منفي مديران به عنوان) Maneshgar & Abbasi, 2019, p.53(عباسي
عدم«همچنين مولفه هاي . داده است موانع موجود در آموزش سازماني دانسته، مورد تاييد قرار

نبود انگيزه و شوق يادگيري در«و » ها توجه به وضعيت روحي و عاطفي كاركنان در دوره
قرار» نبود نظام انگيزشي مناسب«يافت پژوهش يادشده، يعني  در همسويي با دست» فراگيران

عوامل ارتقاي) Asgarani et al., 2018, p.25( در پژوهش عسگراني،  و همكارانش. دارد
معرفي شد كه در اين» عوامل فردي، آموزشي و سازماني«كيفيت آموزش و بالندگي مديران 
جزو» ها با تحوالت فزاينده بيروني متناسب نبودن دوره«. پژوهش مورد تاييد قرار گرفت

ها اظهار آن. هاي اين پژوهش بود كه در همسويي با پژوهش ياد شده قرار داشت يافت دست
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي با وجود گستردگي هنوز جايگاه ويژه داشتند، از آن جايي كه فناوري

خود را پيدا نكرده و يا حداقل به روز نيستند، مديران را در جهت رسيدن به بلوغ دچار چالش
در بانك ملي) Momeni et al., 2018, p.119(در پژوهش مومني و همكارانش .كنند مي

هاي جدي نظام ، به عنوان آسيب»مقررات دست و پاگير«و » ساختار ضعيف بانك«فه دو مول
از ديگرسو. ها در اين پژوهش مورد تاييد قرار نگرفت آموزشي بانك، مطرح شدند كه اين مولفه
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دهي نتايج ناملموس، درك مديران سطوح مختلف از امر آموزش، عدم توجه«هايي چون  مولفه
.با نتايج اين پژوهش سازگار است» ت شغليفراگيران به تغييرا

ارزشيابي جامع، محتواي آموزشي، طراحي«هاي مرتبط با سئوال دوم پژوهش، يعني  يافته
 ,Kamizi et al., 2019(، نتايج پژوهش كميزي و همكارانش »آموزشي، اهداف آموزشي

p.102 (هاي تناسب دوره«موزشي هاي آ يكي از نتايج بخش بايسته. اند را مورد تاييد قرار داده
يافت بر نتايج پژوهش خراساني و اين دست. ، بود»آموزشي با نقش عامل فردي

با موضوع ارزيابي نقش عامل فردي در انتقال) Khorasani et al.,2017, p.125(همكاران
در پژوهش غريب. است اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محيط كار منطبق بوده

راهبردهاي اصلي آموزش اثربخش از ديدگاه) Gharibnavaz et al., 2018, p.172( نواز
هاي اين شد كه در يافته ، بيان»نقش يادگيرنده«، »نقش مدرس«، »بهبود عملكرد«مديران 

بخش. در بررسي كانوني يافت نشد» انتقال آموزش«گرفت اما راهبرد  پژوهش مورد تاييد قرار
 ,Chiaburu et al.,2010(هاي چيابورو و همكاران هش، با يافتههاي اين پژو ديگري از يافته

p.196 (ها اظهار داشتند كه راهبرد حمايت اجتماعي كاركنان، توسط مديران در آن. تطابق دارد
طراحي«توجه به راهبرد . آموزش خواهد شد  سازمان، منجر به افزايش خودكارآمدي در زمينه

هاي آموزشي اثربخش بود كه در همسويي با پژوهش كرمي ورههاي برگزاري د از بايسته» آموزشي
ها معتقدند، راهبرد طراحي آن. قرار دارد) Karami et al., 2015, p.151(و همكاران

بيني تواند انتقال يادگيري را پيش آموزشي رابطه مثبت و معناداري با انتقال يادگيري داشته و مي
.كند

ين پژوهش، فرايند پايش دروني به تفكيك دوره هاي آموزشيالبته بايد يادآوري كرد كه در ا
انجام نشد، لذا نتايج حاصله امكان دارد در مواجهه با برنامه هاي آموزشي مختلف كه دربانك

توان به عنوان بخشي از اين وضعيت را مي. كشاورزي اجرا مي شود، به نحو متفاوتي آشكار گردد
.محدويت هاي پژوهش لحاظ كرد

هاي حاصله، از آن جايي كه هدف از انجام اين پژوهش از يك موع متناسب با يافتهدر مج
اي  شود،  كميته يابي سيستم مديريت آموزش بانك كشاورزي بود، پيشنهاد مي منظر، نوعي عارضه

راه اندازي آزمايشگاه ملّي"هاي علمي حوزه آموزش و بانكي، با هدف  مشترك ميان انجمن
نشيني و تعامالت نظري و عملي، تشكيل شود تا از طريق هم "ك كشاورزيمديريت آموزش بان

ضمنا منظبق با. اي در اين سازمان، فراهم آيد هاي تلفيق گفتمان مديريت آموزشي حرفه زمينه
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توان به عنوان هاي استنتاجي، مي الگوي مديريت آموزش، با تركيب نشانگرهاي دشواري و بايسته
.كردمحتواي آموزش استفاده 

هاي تجربه همچنين به منظور بهبود مديريت آموزش در بانك كشاورزي و غلبه بر دشواري
تري گيرندگان و مجريان آموزشي بانك تعامل نزديك شده، ضروري است تا بين محققان، تصميم

تدوين الگوي سنجش جامع آموزش هاي«شود،  با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي. برقرار شود
با تعامل متخصصان حوزه مديريت آموزشي، به عنوان يك راهبرد اصلي، در» اورزيبانك كش

شود، بستر مشاركت بيشتر كاركنان، در نيازسنجي جامع همچنين پيشنهاد مي. دستور كار قرار گيرد
.فراهم گردد "سامانه نيازسنجي آموزشي بانك كشاورزي"بانك از طريق راه اندازي 

يحمايت مال/تعارض منافع
واحد تهران آزاداسالمي اول، در دانشگاه تخصصي نويسنده  دكتري   اين مقاله مستخرج از رساله

لذا از استادان دپارتمان مديريت. است شده مالي آن توسط اين دانشگاه تامين غرب است و منابع
ران،آموزشي و معاونت پژوهشي اين واحد دانشگاهي، و نيز مديران و مسئولين بانك كشاورزي اي

همچنين نتايج پژوهش حاضر با منافع هيچ فرد، ارگان و يا.  شود صميمانه سپاسگذاري مي
.سازماني تعارض منافع ندارد
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