
 

 

 

 

 
 

 6ینجف یعل -5یمحمد کرمان -4يطاهر یمرتض -3پور عباس عباس -2انیمیرح دیحم1

 چکیده3

هاي طراحی آموزشی، یادگیري محیط کار و انتخاب  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مدل

هاي موجود جهت استفاده در حوزه آموزش منابع انسانی صنعت  از بین مدل الگوي بهینه

سازي و تغییر ماهیت  پتروشیمی است. در صنعت پتروشیمی ایران، با شروع فرایند خصوصی

هاي دیروز کمرنگ و  اي، نقش داري و هولدینگ به یک سازمان حاکمیتی و توسعه شرکت از بنگاه

اصلی این مطالعه به این   ت. لذا، با این تغییر رویکرد، سؤالهاي نوینی نمایان شده اس فرصت

صورت مطرح شده است: الگوهاي رایج در زمینه طراحی آموزش و یادگیري محیط کار چه 

ها چیست؟ در زمینه آموزش و یادگیري محیط کار چه  هایی دارند و وجوه مشترك آن ویژگی

اي آن منطبق است؟ این پژوهش با روش ه الگویی براي صنعت پتروشیمی مناسب و با ویژگی

ها در دو مرحله صورت گرفته  کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب کیفی انجام شده و تحلیل

) انجام شد. در مرحله دوم، جهت 2007است. مرحله اول تحلیل ها با روش ساندلوسکی و بارسو (

                                                      
 70:20:10 کردیبر رو یکار مبتن طیمح يریادگی یانطباق يالگو نیتدو"با عنوان  ینجف یعل ينامه دکتر انیمقاله برگرفته از پا نیا .1

 .باشد یم " یمیپتروش عیصنا یدر شرکت مل

 نویسنده مسئول: .، تهران، ایران یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یشآموز تیریمد اریدانش. 2

 )hamrahimian@yahoo.com( 

 .، تهران، ایرانیدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش تیریمد اریدانش .3

 .تهران، ایران ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش تیریمد اریاستاد .4

و مشاور  یمیپتروش عیصنا یشرکت مل یمنابع انسان زیو تجه يزیر معاون برنامه ،یمنابع انسان تیریمد يدانش آموخته دکتر .5

 .تهران، ایران ،یصنعت

 یشرکت مل یآموزش يازهایشغل و ن لیو تحل هیتجز سیرئ ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش تیریمد يدکتر يدانشجو .6

 .تهران، ایران ،یمیپتروش عیصنا

 يریادگیو  یآموزش یطراح يالگوها لیو تحل یبررس

 يساز نهیجهت به یکار و انتخاب مدل انطباق طیمح

 1یمیدر صنعت پتروش یآموزش سازمان

11/06/1397 :پذیرش تاریخ 11/07/1396  دریافت: تاریخ  
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ز تحلیل اسناد و مشاهده و دیدگاه انطباق مدل و توجه به شرایط و مقتضیات صنعت پتروشیمی ا

افزار مکس کیودا استفاده شده است. درنهایت، الگوي  خبرگان و روش تحلیل تم با استفاده از نرم

هاي صنعت پتروشیمی شامل پنج فرایند تحلیل عملکرد، طراحی  انطباقی مرتبط با ویژگی

برگرفته از سه الگوي عملکرد، انتخاب مداخالت عملکرد، اجراي عملکرد و پایش عملکرد، 

، میگر و تکنولوژي عملکرد انسانی معرفی گردید. با توجه به رویکرد سیستمی حاکم بر 70:20:10

طراحی الگوي آموزشی و یادگیري محیط کار و لحاظ نمودن مفهوم عملکرد در همه فرایندهاي 

فته در این زمینه، در عنوان اولین مطالعه صورت گر رسد مطالعه حاضر بتواند به طراحی، به نظر می

 .هاي سازمانی صنعت پتروشیمی نقش اثربخشی ایفا نماید آموزش

 

 ،70:20:10راهنماي ، رویکرد فراترکیب ،یادگیري محیط کار ،طراحی آموزشی :کلیدي واژگان

 .نولوژي عملکرد انسانیتک الگوي، میگر الگوي

 

 مقدمه

، يریادگیکار از  ییجدا .بود 1آموزش و آغاز حباب آموزش ییستم عصر طالیقرن ب
ن دوره به اوج ینارها در ایا اجالس و سمیدرس  يها در کالس یرسم يها حل راه ياجرا
ز از هم جدا شدند. یو کار ن يریادگیدا کرد یکه حباب آموزش توسعه پ یده بود. وقتیرس

 Arets etبود ( یسازمان ستم در مورد توسعهیدگاه قرن بیبه د ين حباب پاسخ مؤثریا

al,2016(اما در قرن بیست و یکم، همه روندها بر انتقال تمرکز از یادگیري رسمی به  ؛
دهد  ). شواهد زیادي وجود دارد که نشان میArets,2016یادگیري در حین کار تأکید دارند (

ها احتماالً  یافته نیا وکار ندارد؛ تنهایی تأثیر کافی بر کسب هاي یادگیري رسمی به حل راه
شود در آن، متخصصان یادگیري و توسعه، دامنه خدمات  صر جدیدي از رشد میمنجر به ع

 Arets etخود را از آموزش رسمی به یادگیري همکارانه و مشارکتی توسعه دهند (

al,2016 حباب آموزش نتیجه منطقی نظام تیلور در اوایل قرن بیستم بود که تأکید آن بر .(
اي در حوزه آموزش منابع  هاي اخیر تغییرات گسترده لروي استانداردها و کارایی بود. در سا

توان از این تغییر تحت عنوان گذر از آموزش مدرس  طوري که می انسانی اتفاق افتاده، به
 Chartered Instituteیادگیري نام برد (-محور و محتوا محور به یادگیري محیط کار و خود

of Personnel and Development,2005, Caly et al,2005, Reynolds,2004 & 

Philpott,2005 Sloman Sloman,2003, ،Clifford&Thorpe,2007.( 
                                                      

1. Training bubble 
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به تمرکز بر  " آموزش"از تمرکز بر  يفکر يو الگوها یذهن يها ر مدلییتغ 
بر  یمبتن يریادگی، یل انجمن خبرگیر تشکینظ ییها تیمستلزم انجام فعال " يریادگی"

ط یجاد محی، ايریادگیمنابع  يساز داوم، فراهمم يریادگی، یستمیت، تفکر سیفعال
از جامعه  یمیر پاراداییتغ 1ط کاریمح يریادگیو ... است. گذر از آموزش به  يریادگی

 محور، در عصر اقتصاد دانشاز آنجاکه ). linehan,2008است ( 3یجامعه دانش به 2یصنعت
یگر کارآمد د لوریم تخاص نظا یو علم یسنت يها دگاهید، اند  اتر شدهیها پو سازمان
ستند. یها و .... ن ها، حل مسئله يریگ میران، مسئول همه تصمیمد ،نیبنابرا نیستند.
باالتر بتوانند  يط عملکردیآماده کنند تا در شرا يد کارکنان خود را طوریها با سازمان

). Scott & Ferguson,2006؛ Rowden,2007صورت مستقل و خودگردان کار کنند ( به
 يریادگیروزافزون  يریکارگ ) به2010( 5ن هارتیج ) و2009( 4نیر جاش برسبه نظ

شتر خواهد شد ینده بیدر آ یررسمیو غ ی، اجتماع6، استعداد محور و همکارانهیمشارکت
)Bersion & mallon,2009.( 

 Overtonط کارخواهد بود (ینده محیر جزو الزامات آیی، کار و تغيریادگی یکپارچگی 

& Dixson,2016 ،Rozenberg,2007از  یکی عنوان بهط کار یمح يریادگیجه ی). در نت
ت یکه در جهت رعا ل شدهیمعاصر تبد يها سازمان يها ياستراتژ ترین مهم

 یراه عنوان بهن آن را یکنند. همچن یحرکت م محور دانشعملکرد اقتصاد  ياستانداردها
ف یدر مورد تعر یمختلف يها دگاهی). دSuapa,2014(نند یب یم یت رقابتیکسب مز يبرا
کرد یا رویف واحد یتوان تعر ینم طوري که بهط کار در مقاالت وجود دارد. یمح يریادگی

یادگیري محیط کار نشان دهنده  .اي براي بیان یادگیري محیط کار ارائه کرد یکپارچه
 Ellinger,2005اي است ( هاي سازمانی کامالً پیچیده فرآیندهاي فردي و فن

Sambork,2005, Lohman,2005ن یب صورت رابطه طورکلی، یادگیري محیط کار به ). به
 & Barrett( يریادگیف شده است: کار کردن و یمهم توص یند انسانیدو فرآ

O'Connell, 2001 ؛Rainbird et al,2004ل یتبد يریادگیاز  ی). کار ضرورتاً به بخش
 ییل شده است. از سویکار تبد از یهم به نوبه خود به بخش يریادگیشده و بر عکس 

و توسعه  ییشناسا يبرا شده ریزي برنامه يریادگین آموزش که به اقدامات یب

                                                      
1. Move Training to workplace Learning 
2. Industrial Society 
3. knowledge society 
4. Josh Bersin 
5. Jane Hart 
6. Collaborative, talent. driven learning and working 
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کند  یم ها آن يتمرکز کرده و کارکنان را قادر به انجام مشاغل جار يدیکل يها تیصالح
 گر با هدف بهبودیو اقدامات د يریادگیکپارچه از یط کار که بر استفاده یمح يریادگیبا 

قات یتحق یمتمرکز است تفاوت وجود دارد. طبق بررس یو سازمان يعملکرد فرد
از اداره آموزش و  یران ارشد در سازمان صنعتیاز مد درصد 77خالق،  يمشاوران رهبر

اداره آموزش و  يها تیدرصد گفتند فعال 76هستند و  یناراض یتوسعه منابع انسان
 ).Arets et al,2016ندارد ( وکار کسبج یبا نتا یچ ارتباطیه یتوسعه منابع انسان

 يازهایبه ن یده ل و پاسخیتحل سامانمندند یط کار از فرآیمح يریادگیعملکرد و  
ط کار با متعادل یمح يریادگیکند. عملکرد و  یاستفاده م یو سازمان ی، گروهيفرد

جاد یازمان ارا در س یرات مثبتیی، تغیاتیو عمل فنّاورانه، ی، اخالقیکردن مالحظات انسان
مربوط به شغل است  يها ها و نگرش آموزش بهبود دانش، مهارت یکنند. هدف اصل یم
، یو سازمان يفرد يازهاین يساز ، متعادلیبهبود عملکرد انسان يریادگی یهدف اصل یول
ر در یین تغی). اRothwel,2016(است  یه دانش در سازمان و بهبود بازده مالیجاد سرمایا

ط کار است.  بنا یمح يریادگیو  یآموزش یاقدامات طراح يبرا یل مهمیدال ها سازمان
 یو سازمان يد در عملکرد فردیج آموزش بایدر سازمان نتا، )2005( 1به گفته هولتون

ر رفتار و بهبود عملکرد یی، تغیآموزش ین طراحید بیل باین دلیآشکار شود. به هم
آموزش بهتر  يتقاضا برا يامروز وکار کسبوجود داشته باشد. در  یار روشنیارتباط بس

رخ داده است حرکت از  وکار کسبکه در  يرییش است. تغینه کمتر رو به افزایبا هز
) 1387، نووون(به نقل از  فردانش. است رفتارر ییبهبود عملکرد و تغ سوي بهآموزش 

را مشخص نموده است و  ییها یژگیط کار، ویدر سازمان و مح یآموزش یطراح يبرا
پرورش  جاي بهدر صنعت  یآموزش یطراح یکند دغدغه اصل یاظهار م گونه ینا

جه محور و هدف مدار باشد. ینت یباشد. به عبارت ید عملکرد کلیجداگانه، با ییها مهارت
ط کار هم به طور اثربخش ید نه تنها در کالس درس، بلکه در محیرنده بایادگین یهمچن

ط کار به طور یمح يریادگیو  یآموزش یطراح مند ند نظامین فراید. در ایعمل نما
کرد ی، رويندی، فراسیستماتیکشامل مشارکت،  يدیاز عناصر کل يا اثربخش، مجموعه

و .... است  يریادگی ي، کار مساويریادگیمتفاوت  يها )، روشیرخطیو غ ی(خط یقیتلف
)Jennings & Warner,2014 ،Jennings,2016 ،Arets et al,2016 ،Bezanson,2002 ،

Knowles,2016از  یکم تعداد ن عناصر توجه نشده است.ین الگوها به ای). در اکثر ا

                                                      
1. Holton 
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 يریادگیه یک نظریبر اساس  ها آننکه اکثر ی. ضمن ااند گرفتهعمل قرار  يمبنا ها آن
 ها آن و آموزش و پرورش کاربرد دارند. ینظام يها طیشتر در محیشکل گرفته است و ب

 1يریادگی جاي بهن الگوها ی. اکثر ااند نشده یطراح يدیو تول یصنعت يها سازمان يبرا
ت نو، ین وضعیاند. ا ط کار تمرکز ننمودهیمح يریادگیو به  اند کردهتوجه  2به آموزش

 ویژه بهو  یصنعت يها آموزش شرکت يها عنوان و اسم اداره یبحران در نقش و حت
 را به دنبال خواهد داشت. یمیع پتروشیصنا یشرکت مل

در  يریادگی يک سازمان برایکه در  يها تیتمام فعال تواند نمی تنهایی بهآموزش  
 وجود با این). 1393واجارگاه به نقل از گاالقان،  یپوشش دهد (فتح ،دستور کار است

به  ياز توجه انحصار یمیع پتروشیصنا ینقش و عنوان اداره آموزش شرکت مل
و  يریادگی سوي به یکالس صورت به یآموزش يها دوره يو اجرا يزیر ، برنامهییشناسا
ع یصنا یشرکت مل يدر عصر حاضر برا يریادگیط یر محییگذر خواهد کرد. تغ يبهساز
ر یجاد مسیران مستقل، ایبر فراگ تأکیدکه  يرییاست. تغ يار ضروریبس یمیپتروش

، اه آننده یو آ یت شغل فعلیبر مسئول یکارکنان مبتن يازهاین يریادگی ين برایمع
عملکرد،  یبانیپشت يج مثبت با استفاده از ابزارهایو نتا يریادگیکارکنان از منابع  یآگاه

 ين اطالعات و دستاوردهایدتریجد ي، جستجو برایک مربیاز  ییافت راهنمایدر
، یمشارکت يریادگیط یجاد محین آموزش، اینو يها روش کارگیري بهصنعت، 

و در تحقیقات دارد  باکیفیت يریادگیجاد فرصت یا ي وگذار به اشتراك يبرا ییها فرصت
Sharma,2016 ; Handcock& martin,2014(مختلف 

 به اهمیت انها اشاره شده است ) 
 یآموزش سازمان يها اداره يها ر نقشییکه از تغ است ییاز به الگویدر عصر حاضر ن ،لذا. 

ن آموزش و کار و مدنظر قرار ندادن یعدم ارتباط ب ،نیآورد. همچن یان میصحبت به م
شامل عناصر مشارکت،  یمیصنعت پتروشدر  يریادگیآموزش و  یعناصر اثربخش طراح

، کار يریادگیمتفاوت  يها )، روشیرخطیو غ ی(خط یقیکرد تلفی، رويندی، فراسامانمند
 سازي فراهم، يط کار، بافت محور، هدف مداریمح يریادگی، تمرکز بر يریادگی يمساو

 وکار کسبج ینه محور، نتایزم یابی، عملکرد، ارزشي، مسئله محوريریادگیمنابع 
)Jennings & Warner,2014  ،Jennings,2016 ،Bezanson,2002 ،Knowles,2016 (

ع یصنا یشده است که در اداره آموزش شرکت مل اي بهینه ياز به الگویباعث ن
ن آموزش و کار در صنعت یگردد و ارتباط ب یمتناسب با عناصر فوق طراح یمیپتروش

                                                      
1. Learning 
2. Training 
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ارائه " جاي بهت نخست اداره آموزش ینده اولویدر آ ،نیشتر گردد. همچنیب یمیپتروش
ن نقش، در ادارات آموزش یشود. با در نظر گرفتن ا یم " يریادگیل یتسه"، " آموزش

 عنوان به يریادگی"" آموزش جاي به يریادگیتمرکز بر "شامل  یسه قاعده اصل
( گیرد مورد توجه بیشتري قرار می " کارو  يریادگیوند یپو " " مشتركت یمسئول

Marquardt,1385(. کند  یها را مجبور م سازمان یرقابت وکار کسب يرات در فضاییتغ
ر از ییبر تغ ،نیو همچن یو تجرب یررسمیبر آموزش غ ،حباب آموزش شکسته شود

از  یکیهم  یمی). صنعت پتروشArets et al,2016شود ( تأکید يریادگیآموزش به 
داده است.  يرا در خود جا ینشرو در کشور است و بخش اعظم منابع انسایپ يها شرکت
 يشمار یب ییها دورهدارد و  تأکیدفقط بر آموزش  يریادگی جاي بهاست که  یشرکت

؛ 1394، یان و نجفیمید (رحنالزم را ندار یاثربخش کهشود  یکارکنان برگزار م يبرا
 یطراح الگوهاياستفاده از  ین عدم اثربخشی). علت ا1394فرد و همکاران،  يتقو

ند یمجدد در فرا یاز است مهندسین ،لذا .دندار تأکیدست که فقط بر آموزش ا یآموزش
و  يریادگیبر آموزش تمرکز بر  تأکید جاي به تارد یصورت بگ یمیآموزش صنعت پتروش

 عملکرد باشد.
 ياجنبه بر فقط ها آن از کیهر. دارد وجود آموزش نهیزم در يادیز یطراح يالگوها 

 ياعمده تفاوت و دارند کاربرد یخاص يها طیمح در ،اند دهکر دکیتأ یآموزش یطراح از
 يا وهیش کارگیري به با است الزم ،نیبنابرا .)Spector,2014( دارد وجود الگوها نیا نیب

 یبررس، ندک یم سکمنع يترجامع يریتفس قالب در را یفیک قاتیتحق يها افتهی که
 آن جینتا و داد انجام کار طیمح يریادگی و یآموزش یطراح يالگوها از اي یافته سازمان

ن پژوهش یفوق ا مسئلهدر پاسخ به  .ردک ارائه یشرکت هر و سازمان تیوضع با مطابق را
و  سازمان در کار طیمح يریادگی و یآموزش یطراح مدل ترین اثربخش ییشناسا يبرا

 صنعت در کار طیمح يریادگی و یآموزش یطراح نهیزم در یانطباق یمدل ارائه
به  ییپاسخگو یب در پکیل خاص با ابتناء بر روش فراترکانجام شد و به ش یمیپتروش

 ر بود:یدو سؤال ز
 هایی ویژگیط کار چه یمح يریادگیآموزش و  ینه طراحیج در زمیرا يالگوها .1

 ست؟یچ ها آنجوه مشترك با ودارند 

 یمیپتروش تصنع يبرا ییالگو چه ،کار طیمح يریادگی و آموزش نهیزم در .2
 است؟ منطبق آن يها یژگیو با و مناسب
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 پژوهش یشناس روش

. این روش براي ترکیب مطالعات کیفی شدانجام  1این پژوهش با روش کیفی فراترکیب
). Whittemore,2005(رود  ها به کار می مرتبط با یک پدیده و توصیف و تفسیر آن

پردازد. به عبارتی، مرور  یگر میهاي د فراترکیب، پژوهشی است که به ارزشیابی پژوهش
یکپارچه منابع یا مرور سامانمند نیست؛ هدف اصلی فراترکیب ساخت نظریه، حمایت از 

 & Sandelowskiها است ( سازي و تکمیل آن هاي موجود و تفسیر و روشن تئوري

Barsoo,2007 .در حقیقت دیدگاه تفسیري فراترکیب عامل افتراق آن با فراتحلیل است .(
ن رویکرد، روشی نوین براي گردهم آوردن، مقایسه و ترجمه مطالعات کیفی با یکدیگر ای

هاي سازمانی از روش فراترکیب کمتر استفاده شده است. نمونه موردنظر  است. در پژوهش
ها با سؤال پژوهش ساخته  در این پژوهش، از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتباط آن

درنهایت با توجه به انجام مراحل روش  .مرحله انجام شد شود. این پژوهش در دو می
هاي  سازي آموزش فراترکیب و همچنین تحلیل اسناد مرتبط و اخذ نظر خبرگان جهت بهینه

هاي روش فراترکیب با  در ادامه گام .سازمانی صنعت پتروشیمی، الگوي انطباقی ارائه گردید
 تشریح شده است. 1بق شکل شماره ) مطا2007( 2ابتناء بر روش ساندلوسکی و بارسو

 
 بیروش فراترک يها گام -1شکل 

                                                      
1. Meta. synthesis 
2. Sandelowski & Barsoo 

ارائه یافته ها

کنترل کیفیت

تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته هاي کیفی

استخراج نتایج

بررسی دقیق مطالعات انتخاب شده و توجه به جزئیات هریک از مطالعات

بررسی نظامند متون

تنظیم سوال پژوهش
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 ها یافته

 پژوهش هاي سؤال تنظیم مرحله اول:

چه  ،2یکس چه ،1يزیچه چ مختلف مانند، ياز پارامترها م سؤاالت پژوهش،یتنظ يبرا
 استفاده شده است. 4یچگونگ ،3موقع

العه را شکل مط " يزیچچه  "ذیل هاي  سؤال پژوهش این در چیزي: چه .1
 دهد: می
 چه کار طیمح يریادگی و آموزش یطراح نهیزم در جیرا يالگوها )الف

 ست؟یچ ها آن مشترك جوهو دارند ییها یژگیو
 صنعت يبرا ییالگو چه ،کار طیمح يریادگی و آموزش نهیزم در ب)

؟است منطبق آن يها یژگیو با و مناسب یمیپتروش
 اطالعاتی هاي پایگاه پژوهش این در .ستا موردمطالعه جامعه معرفی کسی: چه .2

 .است بوده مدنظر

 2017 تا 1980 تاریخ از ها کتاب و مقاالت شامل پژوهش زمانی بازه :چه موقع .3
 .است

 اي استفاده شده ها از روش کتابخانه براي گردآوري داده پژوهش این در چگونه: .4
 است.

 متون مند نظام یبررس مرحله دوم:

 دوم گام در. شد ییشناسا قیتحق هدف با مرتبط ٥يدیکل اژگانو ابتدا مرحله نیا در
 هاي پایگاه در جستجو جهینت در. شد جستجو ٦یاطالعات هاي پایگاه در ها دواژهیکل نیا

 .شد افتی مقاله 250 جستجو، يموتورها و ها هینشر داده،

                                                      
1. what 
2. who 
3. when 
4. how 
5. Training,learning.development,workplace learning,70:20:10 learning and development 

model,work and learning,informal learning,enterprise learning,instructional design,learning 
theory,learning environment,beyond training,shift training to learning,training to 
learning,moving from training to learning. 

6. Proquest,Emerald,Sciendirect,Ebrary,Sage,Association for Talent Development, 702010 
institute, Chartered Institute of Personnel and Development,Towards maturity.google 
scholar, institute for employment studies, www.goodpractice.com0 Forum 
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 از کیهر به جزئیات توجه و شده انتخاب مطالعات قیدق یبررس مرحله سوم:

 عاتمطال

 و یآموزش یطراح يالگوها که قیتحق موضوع با مرتبط مقاله 30 مقاله 250 نیب از
 زبان شامل رشیپذ اریمع. شدند انتخاب بودند داده حیتوض آن در کار طیمح يریادگی

 در شده چاپ مقاالت بعد، به 1980 سال از مطالعه انجام زمان ،یسیانگل و یفارس
 یار اثربخش جهت طراحیار از چهارده معیه معداشتن حداقل س و هاکتاب و مجالت

ق یم تحقیارها توسط تین معید). اینیبب 2(شکل شماره  بود آموزش در صنعت
 .اند دهیگرد بندي دسته

 

 آموزش در صنعت یاثربخش جهت طراح يارهایمع  -2شکل 
 

، Jennings & Warner,2014 ،Jennings,2016 ،Arets et al,2016 ،Bezanson,2002( منبع:
Knowles,2016, Noone,1993,.( 

 در که ستاار مرتبط آموزش و توسعه در صنعت یمع 14شامل  2شکل شماره  
 شده است.ح داده یتوض 1 شمارهجدول 

معیارهاي  اثربخش  

آموزش در صنعت

مشارکت
بافت محوري

سیستماتیک

فرایند محوري

نتایج کسب و 

کار

ارزشیابی 

زمینه محور

تاکید بر  

 مسئله عملکرد

محوري

فراهم سازي 

منابع یادگیري

رویکرد  

خطی (تلفیقی

)و غیرخطی

روش هاي 

متفاوت 

یادگیري

کار مساوي 

یادگیري

یادگیري  

محیط کار

هدف مداري
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 اثربخش آموزش در صنعت يارهایمع فیتعار -1جدول 

 تعاریف عنوان معیار

 سیستماتیک
شده از مراحل  عیینریزي در پیشبرد و پیشرفت در یک توالی از پیش ت برنامه

 صورت تصادفی. است، نه به
 پیروي از اهداف و توالی خاص متناسب با اهداف و رویکرد سامانمند. فرایندمحوري

 وکار نتایج کسب
و  هاي عملکردي برطرف شده وکار، شکاف تأکید بر رسیدن به موفقیت کسب 

 شده. مشکالت حیاتی حل
ارزشیابی زمینه 

 محور
 محیط واقعی در توسعه ارزشیابی آموزش و

 تأکید بر عملکرد

هاي هر  صورت ساعات آموزش و هزینه گزارش مبتنی بر فعالیت (که عمدتاً به
هاي آموزشی، فعالیت در شبکه اجتماعی شرکتی و غیره  کارمند، تکمیل دوره

کند بخش یادگیري و توسعه تا چه حد پرمشغله بوده  هست) فقط اثبات می
حد موفق بوده است. انتقال به سنجش تأثیر توسعه بر  است، نه اینکه تا چه

 نفعان. عملکرد فردي، تیمی و سازمانی از طریق مشاوره عملکرد و ارزیابی از ذي
 طراحی آموزش و توسعه مبتنی بر مسئله مسئله محوري

سازي  فراهم
 منابع یادگیري

عملکرد بر توانند براي درك و حل مسائل و بهبود  همه منابعی که کارکنان می
هاي آموزشی باشند اما دامنه  تواند شامل دوره ها تکیه کنند. این منابع می آن

ها،  گیرند: ازجمله افراد و شبکه ها را هم در برمی متنوعی از ابزارها و کانال
 هاي ویدئوئی و فضاهاي کاري مجازي. فایل

 ري)مجازي و حضو( یبیترکطراحی آموزش و توسعه به روش  رویکرد تلفیقی
هاي  روش

 متفاوت یادگیري
 هاي متفاوت یادگیري در طراحی آموزش و توسعه اي روش گنجاندن مجموعه

کار مساوي 
 یادگیري

یادگیري و کار از همدیگر جدا نیستند به عبارتی یادگیري واقعی همان 
 یادگیري از طریق تجربه و عمل هست.

یادگیري محیط 
 کار

ی و تصادفی ررسمیغ رسمی و ساختاریافته،یادگیري محیط کار شامل یادگیري 
 هست.

 وکار تأکید بر اهداف متفاوت یادگیري و نتایج کسب هدف مداري
 نفعان هاي مختلف آموزش و توسعه به کمک ذي طراحی موقعیت مشارکت

 بافت محوري
یادگیري زمانی بهتر عمل خواهد کرد در همان بافتی رخ دهد که قرار است 

 رفتارها مورد استفاده قرار گیرند. و ها ها، فن مهارت
، Jennings & Warner,2014 ،Jennings,2016 ،Arets et al,2016 ،Bezanson,2002( منبع:

Knowles,2016, Noone,1993,.( 
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 جینتا استخراج مرحله چهارم:

ابتدا بر اساس  .شد يبندطبقه کتاب و مقاله هر به مربوط مرجع اساس بر اطالعات
توسط  در پنج مقوله يریادگیآموزش و  یاالت در حوزه طراحمق یموضوع اصل

 شدند. يکدگذار سندگانینو

 یفیک يها افتهی بیترک و وتحلیل هیتجز :پنجممرحله 

 در) 3 و 2( شماره جداول در سندگانیتوسط نو شده استخراج يکدها بخش نیا در
 روش از استفاده با گرفته، صورت يها لیتحل اساس بر. شدند يبنددسته مشابه يا مقوله

 .شد اقتباس ر مقولهیز 32و  مقوله 5 درمجموع هالمق 30 يرو یفیک يمحتوا لیتحل

 ط کاریمح يریادگیو  یآموزش یطراح الگوهاي يکدگذار -2 جدول 

الگوهایی طراحی آموزشی و یادگیري محیط 

 کار
 مقوله زیر مقوله منابع

 ،2آشورهریستیک، -آلگو 1اي اي اي دي مدل
مبتنی  آموزش ، دیک و کري،3معکوسی طراح

، مدل طراحی آموزشی چهار 4بر معیار عملکرد
-، مدل هانافین6الی-گرالچ مدل ،5يا مرحله

مدل  8و کمپ رأس، مدل موریسون، 7پِک
بازگشتی،  مدل ،9طراحی آموزشی جدید ایزمان

 ،10و راگان، تنیسون و سیسک تیاسم انعکاسی،
، 70:20:10ي الگو ،11يا مرحلهی سه طراح

ي ویرایش شده الگو ،12تکنولوژي عملکرد انسانی
ي پرسینگ الگو المللی بهبود عملکرد، انجمن بین

 راثول،
 انجمن

المللی  بین
بهبود 

عملکرد، 
پرسینگ و 

 مالندا،
 ،نگیپرش
 ،لموریگ
و  نسونیاتک

 لیتحل تحلیل،
 لیتحل مسئله،

 لیتحل فراگیران،
 اهداف یادگیري،

 عملکرد، لیتحل
ی وظایف طراح

 لیتحل یادگیري،
 کارگاه نیازها،

 لیتحل عملکرد،
 ادراك، لیتحل علت،

تحلیل 
 عملکرد

 

                                                      
1. ADDIE 

2. ASSURE 

3. Backward Design Model 
4. Criterion Referenced Instruction 

5. Four-C-ID Model 
6. Gerlach-Ely Model 
7. Hannafin-Peck Model 
8. Morrison, Ross, & Kemp Model 
9. Isman’s New Instructional Design Model 
10. Tennyson’s Model 
11. Three-Phase Design Model (3PD) 
12. Human Performance Technology 
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الگوهایی طراحی آموزشی و یادگیري محیط 

 کار
 مقوله زیر مقوله منابع

ي وایلز، الگوي اتکینسون الگو ،نگیپرش و مالندا،
ي الگو ي دترالین وروزنبرگ،الگو و چالمرز،

ي الگو ي استولویچ و کپس،الگو میگرو پایپ،
 راملر

 چالمرز،
و  نیدترال

 روزنبرگ،
پایپ،  گرویم

استولویچ و 
 ،راملر کپس،

و  آرتس
 همکاران

 فرصت لیتحل

 ، تکنولوژي عملکرد انسانی،70:20:10الگوي 
المللی بهبود  ي ویرایش شده انجمن بینالگو

 ،نگیپرش ي پرسینگ و مالندا،الگو عملکرد،
ي الگو ي وایلز، الگوي اتکینسون و چالمرز،الگو

ي الگو ي میگرو پایپ،الگو دترالین وروزنبرگ،
 راملر يالگو چ و کپس،استولوی

انتخاب مداخله 
آموزشی و غیر 

 ی،طراح آموزشی،
 عملکرد معمار

طراحی 
 عملکرد

، تکنولوژي عملکرد انسانی، 70:20:10الگوي 
 المللی بهبود عملکرد، ویرایش شده انجمن بین

ي وایلز، الگو ،نگیپرش ي پرسینگ و مالندا،الگو
ي دترالین الگو الگوي اتکینسون و چالمرز،

ي استولویچ الگو ي میگر و پایپ،الگو وروزنبرگ،
 راملر يالگو و کپس،

انتخاب مداخالت و 
ی طراح ها، تدوین آن

مداخالت آموزشی و 
 غیر آموزشی،

 ها، حل راه انتخاب

انتخاب 
 عملکرد

 ، تکنولوژي عملکرد انسانی،70:20:10الگوي 
المللی بهبود  ي ویرایش شده انجمن بینالگو

 ،نگیپرش پرسینگ و مالندا،ي الگو عملکرد،
ي الگو ي وایلز، الگوي اتکینسون و چالمرز،الگو

ي الگو ي میگرو پایپ،الگو دترالین وروزنبرگ،
 راملر يالگو استولویچ و کپس،

اجراي و تغییر 
مداخالت آموزشی و 

ي باز غیر آموزشی،
 پرداز عملکرد،

 تغییر، تیریمد
انتخاب  نیتدو

 مداخالت

اجراي 
 عملکرد

 ، تکنولوژي عملکرد انسانی،70:20:10 الگوي
المللی بهبود  ي ویرایش شده انجمن بینالگو

 ،نگیپرش ي پرسینگ و مالندا،الگو عملکرد،
ي الگو ي وایلز، الگوي اتکینسون و چالمرز،الگو

ي الگو ي میگرو پایپ،الگو دترالین وروزنبرگ،
 راملر يالگو استولویچ و کپس،

 ارزشیابی و بازنگري،
و  کنترل ،بازخور

 شیپا پایش،
 مداخالت عملکرد

پایش 
 عملکرد

 سندگانینو منبع:
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 یسازمان يها آموزش يارهایط کار مطابق با معیمح يریادگیو  یآموزش یطراح يالگوها يها و شباهت تفاوت -3جدول 

 

 عنوان مدل

 معیارها

 سیستماتیک مشارکت
الگوي 

 فرایندي

 کردیرو

خطی و (

 غیرخطی)

تمرکز 

 بر

 عملکرد

هاي  روش

متفاوت 

 یادگیري

تأکید بر 

 نتایج

کار 

مساوي 

 یادگیري

یادگیري 

محیط 

 کار

بافت 

 محور

هدف 

 مداري

ارزشیابی 

زمینه 

 محور

منابع 

 یادگیري

مسئله 

 محور

 - *  * - * * - - * * * * - اي اي اي دیدي

 * - - - * - - - - - - * - - هریستیک-آلگو

 - - - * - - - - - - - * * - آشور
 - - - * - - - - - - - * * - طراحی معکوس

الگوي ویرایش 
شده انجمن 

المللی بهبود  بین
 عملکرد

- * * * * * * - * * * * * - 

آموزش مبتنی بر 
 معیار

- * * - * - * - - - * * - - 

 - - * * - - - * - * - * * - دیک و کري

 - - - * * - - * * * - * * - پرسینگ و مالندا
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 عنوان مدل

 معیارها

 سیستماتیک مشارکت
الگوي 

 فرایندي

 کردیرو

خطی و (

 غیرخطی)

تمرکز 

 بر

 عملکرد

هاي  روش

متفاوت 

 یادگیري

تأکید بر 

 نتایج

کار 

مساوي 

 یادگیري

یادگیري 

محیط 

 کار

بافت 

 محور

هدف 

 مداري

ارزشیابی 

زمینه 

 محور

منابع 

 یادگیري

مسئله 

 محور

 - * * * * - - * * * - * * - ینگپرش

 - - - * - - - - - - - * * - يا مرحلهچهار 
 - - - * - - - - - - - * * - الی-گرالچ
 - * * - * - - - - - - * * - پک-هانافین

 * * * * * - - * * * - * * - وایلز

موریسون و 
 همکاران

- * * - - - - - - - * * - - 

طراحی آموزشی 
 یزمانجدید ا

- * * - - - - - - - * - - * 

مدل بازگشتی و 
 انعکاسی

- * - * - - - - - - * - - - 

 - - - - - - - - - - - * * - اسمیت و راگان
 * - - - - - - - - * - * * - تنیسون و سیسک
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 عنوان مدل

 معیارها

 سیستماتیک مشارکت
الگوي 

 فرایندي

 کردیرو

خطی و (

 غیرخطی)

تمرکز 

 بر

 عملکرد

هاي  روش

متفاوت 

 یادگیري

تأکید بر 

 نتایج

کار 

مساوي 

 یادگیري

یادگیري 

محیط 

 کار

بافت 

 محور

هدف 

 مداري

ارزشیابی 

زمینه 

 محور

منابع 

 یادگیري

مسئله 

 محور

مدل طراحی سه 
 يا مرحله

- * * - * * - - - * - - - * 

702010 * * * * * * * * * * * * * * 

تکنولوژي عملکرد 
 انسانی

* * * * * * * * - * * * * - 

اتکینسون و 
 چالمرز

- * * - * * * - - * * * - - 

دترالین و 
 روزنبرگ

- * * - * * * - - * * * - - 

 - - * * * - - * * * - * * - میگر و پایپ

 - - * * * - - * * * - * * - استولویچ و کپس

 - - * * * - - * * * - * * - راملر

سندگانینو منبع:
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 تیفیک کنترل مرحله ششم:

ان و یمان( شود میت به کار برده یفیکنترل ک يل برایذ هاي روش ب،یدر روش فراترک 
 :)1394همکاران،

 شدهانتخاب  يها نهیگز يحات روشن برایفراهم کردن توض -1
 یق مطالعات اصلیمحرز جهت تلف يها کردها و نگرشیاستفاده از رو -2

 یفیک يها شپژوه

 مرتبطکارگیري هر دو راهبرد جستجوي الکترونیک و دستی جهت یافتن متون  به -3

 ن حوزه.یمجدد توسط خبرگان ا ینیو بازب يزیمم -4

مجدد توسط دو تن از خبرگان  ینیو بازب يزیمم ، ازتیفیکنترل ک ين پژوهش برایدر ا
 .شداستفاده 

 ها یافته ارائهمرحله هفتم: 

 يمحتوا لیتحل روش از استفاده با شده استخراج يکدها و شتهگذ مطالعات اساس رب
و  يریادگی یانطباق يالگو ر مقوله،یز 32و  مقوله 5 درمجموع هالمق 30 يرو یفیک

قبل در حوزه آموزش و  هاي مدلن الگو عالوه بر نقاط قوت یا .شد نیتدو توسعه،
 یمیع پتروشیصنا یملدر شرکت  یبا آموزش سازمان یجامع و انطباق يالگو ،يریادگی

ات صنعت یط و مقتضیبخش دوم، جهت انطباق مدل و توجه به شرا هست. در
تواند اطالعات  یل اسناد میحلل اسناد و نظر خبرگان استفاده شد. تیاز تحل یمیپتروش

کم و  یاسناد مرتبط ازجمله پروژه بررس هیکل .)Creswell,2009( کندرا فراهم  یفیتوص
، نظام يریادگیجلسات گذر از آموزش به  ، صورتیسازمان يریادگیاستقرار  يف برایک

، نظام جامع یمیع پتروشیصنا یدر شرکت مل یجامع آموزش و توسعه منابع انسان
انجام شده در حوزه آموزش و  يها وزارت نفت، پژوهش یآموزش و توسعه منابع انسان

 ینش، اظهارنامه تعالت دایری، اظهارنامه مدیمیع پتروشیصنا یدر شرکت مل يریادگی
 یحوزه منابع انسان یاتیعمل يها يها و استراتژ برنامه یی، گزارش همسویمنابع انسان

 شد. يمحتوا گردآور یفیل کیتحل يبرا یسازمان يریادگی، پروژه یمیپتروش
مرور ادبیات با روش فراترکیب و تحلیل اسناد پتروشیمی در حوزه آموزش و یادگیري  

لیه انطباقی متناسب با معیارهاي جهانی طراحی آموزش و یادگیري در موجب شد الگوي او
هاي یادگیري  صنعت پتروشیمی انتخاب گردد. الگوي انطباقی بیشتر بر اساس تلفیقی از نظریه
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و  »تکنولوژي عملکرد انسانی«، »702010الگوي «شکل گرفته است. مبناي این الگو بر اساس 
ر یادگیري محیط کار و مبتنی بر عملکرد دارند، شکل گرفته تأکید ب که» الگوي میگر و پایپ«

مورد استفاده قرار گرفت. این  لتمیتحلاست. جهت بررسی اسناد پتروشیمی، در این مرحله 
شده در تحلیل  کدهاي استخراجافزار مکس کیودا کدگذاري شد.  مرحله هم با استفاده از نرم

 دهد. ) نشان می4( ارهشماسناد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جدول 

 یجهان يارهایل اسناد و معیبا توجه به تحل 70:20:10 يارتباط الگو  -4جدول 

 در سند عنوان

 یمیپتروش

 تعداد

 کدها

 يکدها(نمونه  یفیک يمحتوا لیتحل

 )اسناد لیتحل از یاستخراج

 يالگوهای ژگیو

تکنولوژي «»70:20:10«

و  »عملکرد انسانی

 »میگر و پایپ«

 یتعال اظهارنامه
 دانش تیریمد

57 
 دستی، پائین فرد به دادن آموزش

 ها، میت قیطر از يریادگی دانش، میتسه
مجالت و  خواندن قیطر از يریادگی

هاي  شبکه قیطر از يریادگی ،ها کتاب
 ،یاجتماعهاي  شبکه و نترنتیا
 ،يمجاز آموزش قیطر از يریادگی
 و ها شیهما قیطر از يریادگی

 ،یآموزش هاي دوره و نارهایسم
 يریادگی ،يگریمرب ،یخبرگهاي  انجمن

 در يریادگی مسئله، و پروژه بر یمبتن
 حل يها گروه ،يریادگیخود عمل،

 نامهیگواه دانش، يمستندساز مسئله،
 عمل، از بعد یبررس و مرور ،يا حرفه
 ،يکار نیتمر کار، نیحهاي  بحث
 هیته کار، طیمح در ارائههاي  پنل

هاي  دهیا آزمون ،يکار هاي گزارش
 به آموزش آموزي، تجربه و يدیجد

 ثبت توانا، نیمشاور از استفاده همکاران،
 جادیا ،يفکر يها گروه جادیا ات،یتجرب

 از يریادگی ،يا فهیچندوظهاي  میت
 یاتیعمل يواحدها در کار مستندات،

 در يریادگی یروش سنت
 کاربرد گرید کار طیمح

، گرچه قبالً هم ندارد
 .نداشت يکاربرد

 شکل به مؤثر يریادگی
 قی، از طرکار در وستهیپ

، با انیمرب و همکاران
ها  مطالعه و گذراندن دوره

و با کار کردن، به دست 
 70ی عبارت به .دیآ یم

 قیاز طر يریادگی درصد
 بهکار کردن  وتجربه 

 درصد 20 .دیآ یم دست
 تعامل قیاز طر يریادگی
 حاصل گرانید باگفتگو  و
 درصد 10 .شود یم
ها حاصل برنامه يریدگای

 است یآموزش يهاو دوره

 

 انجامهاي  پژوهش
 حوزه در شده

 آموزش
11 

 شناسی آسیب هژپرو
 یانسان منابع تیریمد

8 

 یتعال بازخور گزارش
 یانسان منابع

24 

 منابع توسعه سند
 یانسان

36 

 يریادگی پروژه
 یسازمان

38 

 15 آموزش جامع نظام
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به دلیل » میگر و پایپ«و  »تکنولوژي عملکرد انسانی«، »702010«الگوهاي  
هاي  جامعیت نسبت به سایر الگوها بر اساس معیارهاي جهانی آموزش در سازمان

تواند الگوي سازگارتري نسبت به سایر الگوها باشد. در  ویژه پتروشیمی می صنعتی به
نظر با ویژگی الگوهاي تحلیل اسناد مشاهده گردید کدهاي استخراجی از اسناد مورد

، تکنولوژي عملکرد انسانی و میگر کامالً مطابقت دارد. به عبارتی، در 70:20:10
هاي متفاوت  تحلیل اسناد به یادگیري، عالوه بر برگزاري دوره آموزشی، روش

هاي ارائه در محیط  یادگیري ازجمله یادگیري در عمل و تجربه، تسهیم دانش، پنل
است. مواردي که در اداره آموزش و تجهیز منابع انسانی شرکت کار و ... توجه شده 

هاي متفاوت یادگیري توجه نشده است. به عبارتی،  ملی صنایع پتروشیمی به روش
اند.  ي آموزشی دانستهدورهادرصد عملکرد را منوط به یادگیري از طریق  100

زشی، به الگوي الگوي انطباقی ضمن دارا بودن نقاط قوت، بقیه الگوهاي طراحی آمو
 و تعامل، تجربه قیاز طر يریادگی فراتر از آموزش تبدیل شده است به بیان دیگر به

ی اهمیت داده است. از طرفی معیارهاي مورد آموزش يها و دوره گرانید باگفتگو 
نظر طراحی آموزش در صنعت با کدهاي استخراجی از تحلیل اسناد در صنعت 

ت دیگر، در اداره آموزش صنعت پتروشیمی کار از به عبار پتروشیمی مطابقت دارد.
هاي آموزشی اثربخشی الزم را ندارند.  آموزش جدا است و به همین دلیل هم دوره

برنامه استراتژیک شرکت ملی صنایع ( یمیپتروشهم چنانکه تحلیل اسناد  ولی
پتروشیمی، طرح تحول شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان حاکمیتی و 

نظام جامع راهبردي پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت، پژوهش گذر  اي، توسعه
هاي  ها و برنامه ها، استراتژي همسویی مأموریت اسناد از آموزش به یادگیري،

دهد، یادگیري مطلوب  عملیاتی حوزه منابع انسانی در صنعت پتروشیمی) نشان می
ایجاب  که است در صنعت پتروشیمی همان یادگیري از طریق تجربه و تعامل

بر . مهندسی مجدد در آموزش مطابق با استانداردهاي جهانی صورت پذیرد کند یم
هاي  هاي منابع انسانی صنعت پتروشیمی ایجاد فرصت همین اساس، یکی از مأموریت

یادگیري مستمر فردي، همکاري و یادگیري تیمی و ایجاد بسترهاي الزم به منظور 
انش و مهارت است که در سند توسعه منابع جذب، نشر و فراگیري سیستمی د

 انسانی وزارت نفت براي پتروشیمی به آن اشاره شده است.
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 2 شکل يارهایمع به توجه با یمیپتروش صنعت یسازمان يها آموزش نهیبه يالگو انتخاب  -3 شکل

 

انتخاب عملکرد،  طراحیل عملکرد، یتحلی: نقش اصلپنج شامل  یانطباق يالگو 
به  این الگوموجود در  يها نقش است. عملکرد اجراي عملکرد و پایشعملکرد،  مداخالت

مستقل  یف هر نقش همگیوظا ،نیستند. همچنیهم مرتبط هستند و از هم جدا ن
ها باهم همپوشانی دارند.  ضی از آن. بعکنند ینمساده عمل  یوه خطیک شیستند و به ین

عملکرد  يتکنولوژ«، »702010« يالگوهامبناي این الگو، سه مدل یا الگو شامل 
 .هست» پیگر و پایم«و  »یانسان
و  1محتوا ییروا یب نسبی، از دو ضریالگو به شکل کم يها مؤلفه ییروا یبررس يبرا 

نفر از  5ختیار ن الگو در ا، ایمنظوراین  براي استفاده شد. 2محتوا ییشاخص روا
،  »دیمف«،  »يضرور« قسمتی سهف یبر اساس ط مؤلفههر  .خبرگان قرار گرفت

 یب نسبیشد و خبرگان به آن پاسخ دادند. شاخص ضر بندي تقسیم »ندارد یضرورت«
است.  تر بزرگجدول  99/0 مقدارشد که از  1الگو برابر  يها مؤلفه يمحتوا برا ییروا

 ینیاز به بازبین«»ر مرتبطیغ« چهارقسمتیف یمحتوا بر اساس ط ییشاخص روا

                                                      
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 

تحلیل 

عملکرد

طراحی 

عملکرد

انتخاب 

مداخالت 

عملکرد

اجراي 

عملکرد

پایش 

عملکرد
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 ییشاخص روا يشد که برا یبررس» کامالً مرتبط»«ینیبه بازباز یمرتبط اما ن«»يجد
از به یمرتبط اما ن« ازیکه امت هر گزینه يازات موافق برایع امتیمحتوا تجم

شد که از  80/0مدل برابر  يها مؤلفه يکه برا اند کردهکسب  را» کامالً مرتبط«»ینیبازب
 یآموزش و توسعه منابع انسان محتوا از نظر خبرگان یین روایبنابرا ؛باالتر است 79/0

 د قرار گرفتیمورد تائ

 يگیر نتیجهبحث و 

ات و یادب یو توسعه با بررس يریادگی یانطباق يپژوهش حاضر با هدف انتخاب الگو
مقاله   250ن پژوهش،ید. در ایل اسناد و نظر خبرگان انجام گردیق، تحلینه تحقیشیپ

، پس تید. درنهایل انتخاب گردیو تحل یمقاله جهت بررس 30قرار گرفت و  یبررس مورد
شنهاد یه پیاول يب الگویبا استفاده از روش فراترک از تحلیل اطالعات در بخش اول و

ات صنعت یط و مقتضید. در بخش دوم، جهت انطباق مدل و توجه به شرایگرد
 ين الگویل اسناد و نظر خبرگان استفاده شد که منجر به تدویاز تحل یمیپتروش
انتخاب مداخالت «، »عملکرد یطراح«، »ل عملکردیتحل«: نقششامل پنج  یانطباق

ک یه عناصر ین الگو، کلید. در ایگرد »ش عملکردیپا«و  »عملکرد ياجرا«، »عملکرد
 يبرا یکامل چارچوب ن مدل،یمدنظر قرار گرفته است. ا يریادگیآموزش و  یطراح
 تمرکز ورا ارائه دهند  یواقع ارزش تا است یانسان منابع و يریادگی رهبران به کمک
که به  است دیجد کردیرو کی یطرف از .برگردانند عملکرد به يریادگی از را خود

 از ن،یتمر يبرا ییها فرصت قیطر از ،یغن زیبرانگ چالش يها تجربه قیطر از يریادگی
 راه درواقع ن الگو،یا .دهد یمت یاهم ها شبکه قیطر ازو  گرانید با کردن بحث قیطر
که به  )Jennings,2016. Arets,2017( است بهتر عملکرد به دنیرس يبرا يدیجد مالًکا

 ح داده شده است.ی) توض5شرح جدول شماره (
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ع یصنا یشرکت مل یسازمان يها آموزش يساز نهیجهت به یانطباق يح الگویتوض  -5جدول 

 یمیپتروش

عنوان 

 مؤلفه
 توضیح

 تحلیل
 عملکرد

یل مسائل سازمانی حیاتی است. تحل وکار، کسب گر وان تحلیلعن نقش تحلیل عملکرد به
ها مورد تمرکز قرار  ها متمرکز است. نیازهاي آموزش در ورودي تحلیل عملکرد بر خروجی

وکار،  ها شامل کسب تعهد مشتریان کلیدي، تعیین مسئله حیاتی کسب گیرند. زیر نقش می
تعریف عملکرد مطلوب، تعیین وکار، تعریف عملکرد موجود،  هاي کسب تحلیل فرصت

در حال حاضر شرکت  است. ها علتشکاف عملکرد، ترسیم موانع در محیط کار و تحلیل 
 ملی صنایع پتروشیمی فقط بر روي استانداردهاي آموزش تأکید دارد.

طراحی 
 عملکرد

نفعان  صورت نزدیک با ذي وکار است. طراح به صورت شریک و طراح کسب این نقش به
هایی را براي مشکالت شناسایی شده توسط تحلیل عملکرد  حل ند تا راهک کار می

در  ، اعتباربخشی و توافق بر طراحی است.100شامل طراحی براي  ؛ کهطراحی کند
حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی فقط بر روي طراحی آموزش و استفاده از 

 هاي آموزشی تأکید دارد. ياستراتژ

انتخاب 
مداخالت 

 دعملکر

هاي توسعه کامل شناسایی شده توسط طراح  حل بر روي راه انتخاب مداخالت عملکرد
هاي عملکردي را به بهترین نحو برطرف  کند تا بتواند مسائل سازمانی و شکاف کار می

نفعان و ایفاکنندگان برتر (افرادي با عملکرد  سازد. این هم یک فرآیند مشترك با ذي
راهکارهاي آموزشی و غیر آموزشی، مرور راهکارهاي سازي  برتر) است شامل فراهم

آموزشی و غیر آموزشی و هم آفرینی جهت راهکارهاي آموزشی و غیر آموزشی است. در 
 هاي آموزش کالسی تأکید دارد. حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی فقط بر روش

اجراي 
 عملکرد

ط و هم آفرینی شرایط، هدایت شامل ایجاد رواب ؛ کهگردد یمدر این مرحله اجرا شروع 
ي براي طرح آموزشی و ا برنامهیس تأسهاي اثربخش،  یمتارتباطات و همکاري، ایجاد 

غیر آموزشی، حمایت مدیران عملیاتی و تدوین برنامه جامع براي جاسازي کردن 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی  راهکارهاي آموزشی و غیر آموزشی است. در حال حاضر

 است. آموزشی هاي حل راه اجراکننده

پایش 
 عملکرد

ها در  صورت کار کردن با تحلیل عملکرد است. تعریف شاخص نقش پایش عملکرد به
یی که بسیاري از ها چالشآغاز این فرآیند حیاتی است. پایش عملکرد بر یکی از 

 برنامه ایجاد کند. شامل یمهاي یادگیري و توسعه با آن مواجه هستند غلبه  تیم
 تنظیم و پایش نتایج، رسانی اطالع و گزارش داده، تحلیل و آوري جمع گیري، اندازه

هاي آموزشی را  حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی فقط دوره . درفرایند است
 دهد. و مداخالت یادگیري را مورد ارزیابی قرار نمی نماید یمارزیابی 
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 :خوردار استل بریممتاز به شرح ذ یژگین ویچندهمچنین این الگو از 
 است مهم ییگرا سازنده همچون يریادگی نینو يکردهایرو يبرا مشارکت .1

)Bonk& Zhang,2006(. گرفته قرار يادیز توجه مورد مشارکت الگو نیا در 
 تأکید مشارکت بر کمتر ی پیشینآموزش یطراح يالگوها در که درحالی .است
 .است شده

 نقش یآموزش کالس و دارد يادیز تیاهم تجربه قیطر از يریادگی الگو نیادر  .2
به عهده  يریادگی یاصل تیمسئول و ؛کند یم دایپ الگو نیا در تري رنگ کم

 تیاهم الگو نیا در یکالس روش جز به يریادگی متفاوت يها روش است. کارکنان
 يریادگی یبه عبارت هستبا کار  ين الگو مساویدر ا يریادگی .دارد يشتریب

 نظر است.ن الگو مدیط کار در ایمح

 يالگوها در که درحالی است. الگو نیا یاصل هسته ي،و بافت محور عملکرد .3
 لیتحل است. یآموزش يازهاین لیتحل یاصل هسته یسنت توسعه و يریادگی

 ،وکار کسب مورد تیموفق گزارش و يو قو فیعملکرد ضع یاصل يها علت
 تیاهم لگوا نیا در شده حل یاتیح مشکالت و شده برطرف يعملکرد يها شکاف

 توسط که يارهایمع با الگو نیا در یآموزش یاثربخش ی،عبارت به .دارد يادیز
ن الگو ینه محور در ایزم یابیو ارزش شود یم دهیسنج است شده تعیین نفعان ذي
 دارد. يادیت زیاهم

 اهداف بر یمبتن مشخص يها گام يدارا یعبارت به .است ندیفرا بر یمبتن الگو نیا .4
 از یکی يمحور ندیفرا) 2017( آرتس نظر از کهچرا  .دارد نمندساما کردیرو و
 است. آموزش يها یژگیو

 یسنت یآموزش یطراح هايالگو .دارد يادیز تأکید بودن سامانمند بر الگو نیا .5
 تمرکز يریادگی جاي به سیتدر اصول بر. دارند یخط انداز چشم اکثراً نیشیپ

 .دارند

 یطراح يالگوها برخالف است. آموزش از شتریب يریادگی بر الگو نیا تأکید .6
الگو که  نیا ی. ولدارند تأکید یرسم آموزش هاي حل راه بر فقط که یآموزش

 آموزش از فراتر يالگواست  70:20:10کار  طیمح يریادگی يآن الگو يمبنا
کمک  يریادگیمنابع  سازي فراهمبان با یپشت يریادگیط یجاد محیبه ااست. 

 .کند می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            22 / 28

http://iieshrm.ir/article-1-386-en.html


 

 ...یکار و انتخاب مدل انطباق طیمح يریادگیو  یآموزش یطراح يالگوها لیو تحل یبررس 

 

1397تابستان  /36 شماره /نهم سال          

97 

 یطراح يالگوها اکثر هدف. هستند یعلم کمتر یآموزش یطراح يالگوها اکثر .7
 آن شناختی روش و است یرسم يریادگی هاي حل راه نیتدو ن،یشیپ یآموزش

 یول. است یرسم آموزش جهت منابع يریگ بکار و ها داده آوري جمع بر یمبتن
 را یسنت یآموزش یطراح الگوهاي صینقااست  70:20:10 آن يمبنا که الگو نیا
 .داردن

 در يریادگی ارزش اثبات و ها حل راه بهبود جهت یابیارز شامل يالگوهااغلب  .8
 ی. اثربخشدارد يادیز تأکید وکار کسب جینتا بر الگو نیا که یدرحال .است سازمان

 ).Arets,2017( است یآموزش یطراح يالگوها اکثر عنصر نیتر فیضعاز  یکی

 .دینما ینم توجه آموزش از ریغ مداخالت به الگوها نیا اکثر نکهیاضمن  .9
 .است نموده برطرف را موجود صینقا الگو نیا که درحالی

 يدر الگوها که طوري به .هست ن الگویا يها یژگیواز  یکیت داشتن یجامع .10
 ياست الگوها ین در حالیت مدنظر نبوده است. این جامعیشیپ یآموزش یطراح
 ،ییرفتارگرا( يریادگیه یک نظریمتناسب با  هرکدامن یشیپ یآموزش یطراح

 .اند گرفته) شکل ییو ارتباط گرا ییگرا سازنده ،ییگرا شناخت

 به مربوط باز هم نجایا. دارد قرار مرکز در کار يمساو يریادگی اصول الگو نیادر  .11
 کنند کار بهتر باهم خواهند یم است ییها میت ای افراد مطلوب عملکرد بهبود جادیا

Arets,2016).( 

 وتیبون-ایرنترو ،1،2017برگساز جمله تحقیقات  نیشیپ هاي پژوهشج ینتا سه بایدر مقا
 .3،1993مارسیک و نزیواتک .2،2016همکارانش و بالکمن .2015،همکارانش

 آلن مطالعه .2014 ،6همکاران واستفان يد .2013 ،5کسونید و اورتون .4،2017پاسکال
 مرکز مطالعه .8،1998سپلزرا و نیلوونشتا توسط جامع مطالعه .1970 و 1960، 7تاف

 .11،2004همکارانش و میک .10،2004نولدسیر .9،1997وتنین آموزش توسعه

                                                      
1.Burgess 
2. Blackman 
3.Watkins  &Marsick 
4. Pascale 
5. Overtonand Dixon 
6. Di Stefano et al 
7. Allen Tough’s 
8. Loewenstein & Spletzer 
9. Newton Education Development Center 
10.Reynolds 
11.Kim et al 
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 .2016 ،نگزیجن .1،1998همکاران وبراس  .2015،نزیماتک و کیمارس .2007،کراس
 و يهمکار سازمان مطالعه .2016 نگز،یجن .2،2008پیگر يد .2009،کیمارس .2016
 نگز،یجن ،2013 ،5نیراب .4،2012الو .3،2011کامرون وال .2013،اروپا توسعه ياقتصاد
چنین استنباط کرد که  توان یم 6،2015همکاران و پوالك .2016 .2014،کراس .2011

، اگرچه هیچ از یک از د است یمورد تائکه مبناي الگوي انطباقی است  70:20:10 يالگو
  .اند نبردهب را به کار یروش فراترکمطالعات پیشین 

را ارائه داد که  یانطباق يب، الگویاز روش فراترک گیري بهره واسطه  بهوهش ن پژیا 
به منظور  گردد یمشنهاد یپ، لذا . است فرد منحصربهو توسعه  يریادگی يدر موضوع الگو

 یز منابع انسانیساختار اداره کل آموزش و تجه ،در مرحله اولافزایش اثربخشی آموزش، 
رد. یقرار بگ يبازنگر ن الگو موردیا يها مؤلفهاسب با متنشرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 در و ردیل عملکرد مورد توجه قرار بگی، تحلیآموزش یازسنجین در مرحلهدر کنار آن، 
در مرحله در عین حال، الزم است د. انجام گیر عملکرد ی، طراحیآموزش یمرحله طراح

 يمرحله اجرا در رد.یت قرار بگیمداخالت عملکرد در اولو انتخاب ،یتوسعه آموزش
و  یابیدر مرحله آخر ارزش ،تیدرنها و عملکرد مدنظر قرار داده شود ياجرا ،یآموزش

 عملکرد انجام شود. شیپا آموزش، یاثربخش
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