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 چکیده 
آید و به روز نگاه داشتن دانش و ترین منبع برای هر سازمانی به حساب میترین و راهبردیامروزه نیروی انسانی مهم

توان از نقش مهم د. به همین سبب نمیروهای سازمانی به شمار میاطالعات کارکنان، یکی از عوامل موفقیت برای فعالیت

پوشی کرد. در این میان استفاده از مدرسان شایسته و باصالحیت کمک آموزش، در پرورش کارکنان ماهر و متخصص چشم

نماید. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نظر میها در رسیدن به اهداف آموزشی موردشایانی به سازمان
ی اسناد ی پژوهش شامل کلیهرسان صنعت خودروسازی انجام شد. روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعهشایستگی مد

ی مدرسان آموزشی این گروه بوده است. ی منابع انسانی گروه صنعتی خودروسازی و کلیهمربوط به حوزه آموزش و توسعه

مدرسان، نمونه الزم برای مصاحبه با استفاده از ی اسناد بررسی شد و در بخش در بخش اسناد، به روش سرشماری کلیه

گیری هدفمند انتخاب گردید. طراحی الگوی شایستگی، با استفاده از پنج مرحله انجام گرفت. بر این اساس ابتدا روش نمونه
 44شایستگی از منظر  56ادبیات موضوع، منابع علمی، تجارب سازمانی و اسناد موجود بررسی شد و فهرستی مشتمل بر 

شایستگی از اسناد موجود شناسایی شد. سپس با هفت تن از  26صاحب نظر و سازمان و در مرحله بعد فهرستی مشتمل بر 

های انتخاب شده شایستگی شناسایی گردید. شایستگی 24مدرسان موفق سازمان مصاحبه انجام شد و فهرستی مشتمل بر 

ای، های حرفهی بنیانشایستگی در قالب پنج حیطه 25شد و در نهایت  یابیهای کانونی و توسط صاحبنظران اعتباردر گروه
 دهی گردید.ها و راهبردهای آموزشی، هدایت آموزش و نظارت و ارزیابی مداوم سازمانسازی، روشریزی و آمادهبرنامه

 ازی.الگوی شایستگی، شایستگی مدرسان، مدرسان خودروسازی، شایستگی، صنعت خودروس های کلیدی:واژه

 

                                            
است که با حمایت مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان و معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  1000554این مقاله مستخرج طرح پژوهشی با کد  -1

 انجام شده است.
تی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، مسئول ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیدانشیار علوم تربیتی، گرایش برنامه -2

 m.karami@um.ac.irمکاتبات: 
 ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه، ایراندانشیار علوم تربیتی، گرایش برنامه -3
 انشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانآموخته علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، ددانش -4
 آموخته علوم تربیتی، گرایش تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانش -5



 
 

 
 

 
 

 2                                                                1396 زمستان ،15، شماره چهارمفصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 
 

 مقدمه -1
های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر با توجه به دگرگونی

باشند و برای تداوم حیات، ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل میو تحول است. سازمان

ترین و وی انسانی مهم(. نیر1388گویی به تغییرات محیطی هستند )کروبی، متانی، نیازمند پاسخ

آید. یک سازمان حتی به فرض دارا بودن مجهزترین ترین منبع یک سازمان به حساب میراهبردی

گیری از نیروی کار متخصص و ترین فناوری بدون بهرهتجهیزات و تسهیالت و برخورداری از پیشرفته

که منابع انسانی از آنجایی (.1387دیده کامال موفق نخواهد بود )فروغی ابری و همکاران، تعلیم

سازی منابع مزبور برای مواجهه با شوند، تجهیز و آمادهها محسوب میترین عامل و محور سازمانمهم

ها با توجه به نوع ماموریتی که دارند باید بیشترین ای برخوردار است و سازمانتغییرات، از اهمیت ویژه

(. آموزش 1386ا در ابعاد مختلف اختصاص دهند )جعفرزاده، هسرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان

های آنها برای بهبود عملکرد شغلی در زمان حال و آینده و توانمندی هامهارتی دانش، کارکنان توسعه

تواند داشتن دانش و اطالعات کارکنان میروز نگهبه منظور تحقق اهداف سازمان است، بنابراین به

ها در ممالک های سازمان محسوب شود. بررسی سیر تحول سازمانفعالیتابزاری برای موفقیت 

ها توجه ویژه به تحصیالت، بازآموزی و دهد که رمز موفقیت این سازمانیافته نشان میتوسعه

توجه به منابع انسانی و  (.1392نیا و همکاران، های تخصصی در حین کار بوده است )معتمدیآموزش

کننده و موثر در آن موید این واقعیت است که انسان به عنوان شریک تعیین توسعه و توانمندسازی

جانبه و متوازن سازمان ی همهی منابع انسانی، موجب توسعهها، مدنظر قرار گرفته و توسعهسازمان

 (.1390است )حاج کریمی و همکاران، 

های آموزشی ی برنامهئهیکی از راهکارهای مناسب برای حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان ارا

(. شواهد 1387به نقل از فروغی ابری و همکاران،  Mudler, 2001هاست )کیفیت به آنمناسب و با

دهد بهسازی کارکنان فرایندی است که از طریق آموزش انجام زیادی در دست است که نشان می

 (. 1389شود )آهنچیان، ظهورپرونده، می

های ادی و اجتماعی است و ارتباط ناگسستنی با اهداف و خواستهآموزش عنصر اساسی توسعه اقتص

از  زمانی، یکی خاص شرایط لحاظ به در عصر کنونی انسانی منابع آموزش(. Hung, 2010سازمان دارد )

و ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی در آمده  شودمی ها محسوبناپذیر سازماناجتناب وظایف

پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش  که است چرا

ای مطمئن در جهت بهبود عنوان وسیله آموزش، همواره به .(Ricks et al., 2008) منابع انسانی است

ان فقدبه طوریکه  ،شودمنجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می کهگیرد نظر قرار میکیفیت عملکرد مد

منظور تجهیز  دهد؛ به همین دلیل بهآن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می

 گیری موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر به شمارنیروی انسانی سازمان و بهره
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جدید  یهای جامعها و پیشرفتهتوان با دگرگونیامروزه تنها با یادگیری پیوسته و پایدار می رود.می

با افزایش تاکید بر یادگیری در سطوح سازمانی و فردی،  .(1387زاده، )خوشنویس سازگار و همراه شد

دیگر آموزش کارکنان فقط  وبه طور برابر نقش و موقعیت آموزش نسبت به گذشته تغییر یافته است 

برای امر آموزش کارکنان  به طوریکه است مطلوب نیست، بلکه این مطلوبیت به یک اجبار تبدیل شده

(. 1387)شریعتمداری،  باید منابع مختلف سازمانی را بسیج کرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد

چه در راه آموزش منابع انسانی صرف اند که آنهای امروزی به خوبی دریافتهها و شرکتسازمان

 ,Swanson & Holtonای سازمانی انعکاس خواهد یافت )کنند به زودی در عملیات و دستاوردهمی

هایی که ارزش زیادی برای آموزش قایل (. سازمان1389به نقل از آهنچیان و ظهورپرونده،  2009

کنند تا اطمینان حاصل کنند که کارکنان در شوند منابع زیادی را نیز صرف فرایند آموزش میمی

 (.1387اند ) فروغی ابری و دیگران، د را دریافت کردهی الزم خوهامهارتهای آموزشی برنامه

اما بدون شک این نتایج از هر آموزشی حاصل نخواهد شد. موفقیت در امر آموزش به متغیرهای 

توان آموزشی و سازمانی مختلفی وابسته است که از اهمیت مدرس به عنوان یکی از عوامل موفقیت نمی

( نیز در پژوهشی با عنوان راهکارهای ارتقای اثربخشی 1389ده )پوشی کرد. آهنچیان و ظهورپرونچشم

اند که ها به بررسی نقش شش عنصر اصلی در این خصوص پرداختههای آموزشی در سازماندوره

عبارتند از روش آموزش، شرایط اجرا، نیازسنجی، محتوای یادگیری، مربی و ارزشیابی. همان گونه که 

موثر بر ارتقا اثربخشی آموزش، نقش مربی است. البته قابل توجه است  مالحظه می شود یکی از عوامل

تواند بر روی سایر عوامل مانند روش آموزش، نیازسنجی، های مربی میکه دانش، مهارت و توانمندی

گذار باشد. به همین سبب قطعا استفاده از یک مربی شایسته و محتوای یادگیری و ارزشیابی نیز تاثیر

 نظر داشته باشد. تواند به سازمان کمک شایانی در رسیدن به اهداف آموزشی موردباصالحیت می

ی مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف موردنظر را داشته هامهارتمعلمان اثربخش باید دانش و 

ی مطلوب و مورد انتظار به کارگیرند )عبداللهی و را در زمان مناسب و به شیوه هامهارتباشند و این 

(. یک مدرس خوب برای انجام اثربخش کار تدریس و آموزش عالوه بر تجربه به 1393اران، همک

(. شایستگی معلم به توانایی معلم در برآوردن Guasch et al., 2010ی دیگری نیز نیاز دارد )هامهارت

، مهارت و ای یکپارچه از دانشتدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعه نیازها و مطالبات حرفه

 (.1393طوری که این مجموعه در عملکرد معلم تجلی یابد )عبداللهی و دیگران، شود بهنگرش گفته می

های زیادی از سوی محققان برای مطالعه و تالش های اخیربا توجه به اهمیت این امر، در سال

به بررسی  در مطالعات خودپژوهشگران مختلفی  صورت گرفته است. مدرسان شناسایی شایستگی

 ,Yuksel, 2009( ،)Ricks et al., 2008( ،)Nutchrut & Sumalee) اندهای مدرسان پرداختهشایستگی

2012)، (Jauregi et al., Jauregi et al.( ،)Gauld & Miller, 2004( ،)Spector et al., 2006) . همچنین

توان اند که میان آموزش پرداختههایی برای مدرسطور اختصاصی به تدوین مدلها بهبرخی از سازمان
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، سازمان 1ی عملکرد و آموزشبرا المللی استانداردهاهیأت بینبرای مثال به این موارد اشاره کرد: 

ای در یادگیری وسعه حرفه، ساختمان مشارکت و ت2المللی صنعت هوانوردی کانادا )ایکائو(بین

 رسانها را برای مداز شایستگیای موعهمجنیز  4و موسسه خدمات یادگیری النگوین 3بزرگساالن

 گردد. های شایستگی بررسی میدر ادامه چند نمونه از این مدل ه اند کهآموزش منتشر کرد

در  مربیانها را برای از شایستگیای ی عملکرد و آموزش مجموعهبرا المللی استانداردهاهیأت بین

ای؛ های حرفهکلی بنیانیطه ح پنجدر  و باشدشایستگی می 17شامل  که منتشر کرد.  2003سال 

دهی سازمان سنجش و ارزشیابی و مدیریت ی،ها و راهبردهای آموزش، روشسازیو آماده ریزیبرنامه

 ها اشاره شده است.به این شایستگی 1 جدول. که در اندشده
 

 2003د شایستگی های مدرسان هیئت بین المللی استانداردها برای آموزش و عملکر: 1جدول 
 ایهای حرفهحیطه بنیان

 بطور مؤثر و کارآمد ارتباط برقرار کند. •

 مسائل مربوط به شغل و حرفه فرد را به روز کند و بهبود بخشد. •

 استانداردهای اخالقی و قانونی ایجاد شده را بپذیرد •

 اعتبار شغلی ایجاد و حفظ کند. •

 سازیریزی و آمادهحیطه برنامه

 ریزی کند.ی طراحی و برنامهها و مواد آموزشروش •

 دهی را بهبود بخشد.زمینه را برای آموزش مهیا سازد و سازمان •

 یها و راهبردهای آموزشروش

 در فراگیران انگیزه ایجاد کند. •

 ی ارائه اثربخش را نشان دهد.هامهارت •

 ی تسهیل گری مؤثر ارائه دهد.هامهارت •

 ی سؤال پرسی مؤثر ارائه دهد.هامهارت •

 و بازخورد ارائه دهد. توضیح •

 را ترویج دهد. هامهارتیاد سپاری دانش و و انتقال  •

 از رسانه  و تکنولوژی به منظور تقویت یادگیری استفاده کند. •

 سنجش و ارزشیابیحیطه 

 یادگیری و عملکرد را مورد سنجش قرار دهد. •

 اثربخشی آموزشی را ارزیابی کند. •

 مدیریت

 دگیری و عملکرد را پرورش دهد.محیطی را مدیریت کند که یا •

 فرایند آموزشی را از طریق استفاده مناسب از تکنولوژی مدیریت کند •

 ( . http://www.ibstpi.orgInternational Board of Standards for Training, Performance and Instruction) منبع:

                                            
1- International Board of Standards for Training, Performance and Instruction 
2- The International civil aviation organization (ICAO) 

net)-Building Professional Development Partnerships for Adult Educators Project (pro -3 
4- Langevin Learning Services 

http://www.ibstpi.org/
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نعت هوانوردی کانادا )ایکائو( با همکاری سازمان آموزشی حمل و نقل هوایی، المللی صسازمان بین

ها های مدرسان صنعت هوانوردی را منتشر کرد. این شایستگیای از شایستگیمجموعه 2014در سال 

مدیریت فراگیر، هدایت کردن  آموزشی، محیط سازیآمادهکلی  مورد است که در قالب شش حیطه 19

اند و شامل دهی شدهعملکرد سازمان مداوم دوره، بهبود ، ارزیابیارزشیابی فراگیر آموزش، سنجش و

 دهد.های مدرسان ایکائو را نشان میچارچوب شایستگی 2باشد. جدول شاخص عملکرد می 103
 

 های مدرسان ایکائو: شایستگی2جدول 

 آموزشی محیط سازی آماده

 فراهم کردن تجهیزات و تسهیالت آموزشی •

 یریت فراگیرمد

    درک و فهم فراگیر •

   مربیگری و انگیزش فراگیر •

 استفاده از استراتژی آموزشی اثربخش ) تشویق فراگیر به مشارکت در بحث ( •

 هدایت کردن آموزش

   ایجاد و حفظ اعتبار •

   مهارتهای ارائه اثربخش •

 ارائه آموزش اثربخش و تسهیل گری  •

  اییایجاد و تقویت واقع بینی و تحقق گر •

  زمان تیریمد •

 سنجش و ارزشیابی فراگیر

 هدایت روش های ارزشیابی •

 ی آموزش دوره طول در ریفراگ عملکرد بر نظارت •

 ارزیابی اهداف بر اساس استانداردهای عملکرد موفق •

 فراهم کردن بازخورد عملی و قابل فهم •

 های عملکرد و آموزشارائه گزارش •

 دوره ارزیابی

 ه یا سیستم آموزشیارزیابی اثربخشی دور •

 گزارش اطالعات مربوط به ارزیابی دوره •

 عملکرد مداوم بهبود

 خودارزیابی مدرس از عملکرد خودش •

 ارزیابی اثربخشی •

 تقویت توسعه فردی )بهبود مداوم شایستگی ها و به روز رسانی دانش و مهارت مورد نیاز( •

 (The International civil aviation organization (ICAO). 2014. ICAO Instructor Competency Frameworkمنبع: )
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با همکاری دپارتمان  (PRO-NET)ای در یادگیری بزرگساالن ی حرفهساختمان مشارکت توسعه

های عملکرد ها و شاخصی شایستگیآموزشی ایالت متحده )بخش آموزش بزرگساالن( برای توسعه

ها و ای چندساله شدند. این شایستگیگیر انجام پروژههای آموزش بزرگساالن، درمدرسان برنامه

های آموزش تواند توسط مدرسان ، جهت بهبود کیفیت و اثربخشی برنامههای عملکرد میشاخص

ی حفظ دانش پایه حیطه 6مورد است که در  31ها بزرگساالن مورد استفاده قرار بگیرد. این شایستگی

دهی و ارائه آموزش، مدیریت منابع آموزشی )زمان، مواد، افراد، گری، سازمانایو دنبال کردن حرفه

های برنامه و افزایش سازمان برنامه و دوره(، ارزیابی مداوم و نظارت بر یادگیری، مدیریت مسئولیت

باشد. شاخص عملکرد می 104اند و شامل فراهم کردن اشارات و هدایت یادگیرنده خوشه بندی شده

ها عبارتند از آگاهی در مورد چگونگی آموزش به بزرگساالن، ارزیابی تگیهمچنین برخی از شایس

ای، انتخاب و استفاده از منابع متنوع یادگیری، استفاده از نیازهای خود برای توسعه و رشد حرفه

 های موثر در یادگیری، دادن بازخورد به عملکرد یادگیرنده و ... .فناوری

های کلیدی مدرسان را مورد از شایستگی 15، 2006سال  موسسه خدمات یادگیری النگوین در

تجربه، در های رتبه بندی )بیتواند برای ارزیابی مدرسان مبتنی بر مقیاسشناسایی کرده است که می

های کلیدی عبارتند از: یافته و مسلط( مورد استفاده قرار بگیرد. این شایستگیحال توسعه، تکامل

گری گروه، ایجاد و حفظ شرایط حمایتی، دهی درس، تسهیلزمان، سازمان سازی محتوا، مدیریتآماده

پرسی، های سوالدرگیرکردن یادگیرندگان و تشویق آنها به مشارکت برای نگهداری توجه آنها، مهارت

ای به سواالت، های گوش دادن، مشاهده و ارزیابی عملکرد، دادن بازخورد، پاسخ منطقی و حرفهمهارت

های صوتی و تصویری، شفاهی، استفاده از رسانهشکالت یادگیرندگان، ارتباطات غیرنیازها و م

دهی و هماهنگی مواد و تدارکات آموزشی، درک اصول یادگیری بزرگساالن )استفاده از سازمان

 های آموزشی منطبق بر تجربیات و نیازهای یادگیری بزرگساالن(.تکنیک

وامل موثر بر ارتقا اثربخشی آموزش، نقش مربی است. البته گونه که مالحظه گردید یکی از عهمان

قابل توجه است که دانش، مهارت و توانمندی های مربی می تواند بر روی سایر عوامل مانند روش 

آموزش، نیازسنجی، محتوای یادگیری و ارزشیابی نیز تاثیر گذار باشد. به همین سبب قطعا استفاده از 

نظر تواند به سازمان کمک شایانی در رسیدن به اهداف آموزشی موردت مییک مربی شایسته و باصالحی

های مورد نیاز مدرسان، فواید و کاربردهای متعددی خواهد داشته باشد. آگاهی از ابعاد و شایستگی

داشت. تدوین مدل شایستگی مربیان عالوه بر اینکه سازمان را در انتخاب و جذب مربیان و ارزیابی 

نماید، مربیان را نیز در شناخت نقاط قوت و ضعف خود و تالش برای رفع راهنمایی می عملکرد آنان

 رساند.نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت یاری می

از سوی دیگر امروزه بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودروسازی در جهان نقش و جایگاه 

ت که برای ماندن در عصر پر رقابت ترین صنایع جهان تبدیل شده اسای دارد و به یکی از رقابتیویژه
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این صنعت باید به بهبود مستمر محصوالت و خدمات مرتبط با آن در تمام ابعاد توجه شود )کریمی 

های جدید موجب های تولیدی آن بر پایه فناوری(. در جهانی که سیستم1384کاشانی، سید اصفهانی، 

تواند با به روز ی مهارت آموخته است که میشوند تنها نیروی انسانافزایش کمی و کیفی تولید می

توان گفت های خود حرکت به سمت چنین مسیری را تسهیل نماید. بنابراین زمانی میکردن مهارت

پذیری در دنیای به شدت متغیر امروزی است که دارای نیروی انسانی یک صنعت آماده رقابت

(. اما صنعت خودروسازی در ایران 1388دیده باشد )جعفری و دشمن زیاری، کارآزموده و مهارت

های نسبی در ساخت و مونتاژ هنوز نتوانسته است جایگاه مناسبی در رغم دستیابی به پیشرفتعلی

مندی جامعه نیز به صورت مطلوب حاصل نشده است که بازارهای جهانی کسب کند و به عالوه رضایت

و کمبود نیروی انسانی متخصص است )جعفری، ترین موانع انتقال فناوری در صنعت خودریکی از مهم

(. با توجه به ضرورت تربیت نیروهای انسانی متخصص، لزوم استفاده از مدرسان 1388سمیعی نصر، 

 شایسته برای آموزش منابع انسانی در این صنعت، امری مسلم است. 

های مورد نیاز های صورت گرفته تاکنون در کشور پژوهشی که به شناسایی شایستگیبا بررسی    

مدرسان صنعت خودروسازی پرداخته باشد یافت نشد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل 

 شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی انجام گردید.

 

 سوال اصلی پژوهش

 هایی است؟مدل شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی مشتمل بر چه شایستگی •

 

 سواالت فرعی پژوهش

هایی برای مدرسان اشاره شده و مستندات داخلی به چه شایستگیدر ادبیات موضوع  •

 است؟

هایی مورد نیاز مدرسان صنعت خودروسازی از منظر مدرسان موفق، چه شایستگی •

 باشد؟می

های مدرسان صنعت خودروسازی مستخرج از ادبیات موضوع، مستندات مدل شایستگی •

 است؟هایی داخلی و نظر مدرسان موفق، شامل چه شایستگی
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 تحقیقروش  -2
( تحقیقی را 1376پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی است. سرمد و همکاران )

رود، تحقیق کاربردی ها برای حل مسایل موجود به کار میکه به منظور برخورداری از نتایج یافته

فی کاربرد داشته باشد این پژوهش های مختلتواند برای گروهجا که نتایج این تحقیق مینامند. از آنمی

توانند ی پژوهش کاربردی به شمار آورد. به عنوان مثال مدرسان با استفاده از آن میتوان در زمرهرا می

ارزیابی عینی از نقاط قوت و ضعف داشته، و  های کاریرای بهبود و سهولت فرایندبمعیار عملکردی 

حرفه ای مدرسان آگاهی یافته و در ارتقا و بهبود دانش و  خود به عمل آورند. همچنین از نیازهای رشد

تواند از مدل شایستگی مدرسان برای هایشان از آن استفاده نمایند. از طرف دیگر سازمان میمهارت

های مورد ؛ درک و شناخت شایستگیها و سطح عملکرد در سازمانانعکاس روشن انتظارات برای نقش

ی مورد نیاز برای مدرسان و درک درسان جدید، شناخت مهارتهای پیچیدهنیاز در هنگام به کارگیری م

های ها و موقعیتاین نکته که هر فرد نقاط ضعف و قوتی دارد، فراهم شدن استانداردهایی برای نقش

های مشخص مبتنی ها از طریق ارائه توصیهافزایش انگیزش کارکنان به بهبود و رشد قابلیتتدریس و 

 و ... اشاره نمود. هاگیبر مدل شایست

پژوهش موردی عبارت های موردی است. ی پژوهشهمچنین پژوهش حاضر از حیث روش در زمره 

از یک پدیده در محیط طبیعی آن و از دیدگاه افرادی که در  هایینهاست از مطالعه عمیق بر روی نمو

لعه موردی را رویکردی ( مطا1391کرسول )(. 1390، 1و همکاران آن پدیده مشارکت دارند )گال

داند که در آن پژوهشگر طی زمان به بررسی یک یا چندین سیستم محدود )مورد/ موردها( می

ها، های تفصیلی از ماخذ اطالعاتی چندگانه )مشاهدات، مصاحبهپردازد و این کار را با گردآوری دادهمی

های مبتنی بر مورد مورد و مضمونها( و ارائه توصیفی از مطالب دیداری شنیداری، اسناد و گزارش

 ؛ واحدمدرسانهای های آموزشی؛ مورد: شایستگیپدیده: شایستگی ،در این تحقیقدهد. انجام می

سازی گروه صنعتی خودرو مدرسانهای  و واحد تمرکز، شایستگی سازیگروه صنعتی خودرو :تحلیل

 باشد. می

گروه صنعتی  ش و توسعه منابع انسانیبه حوزه آموز ی اسناد مربوطجامعه آماری شامل کلیه

های عملیاتی واحد آموزش،  برنامه ،انداز، مأموریت، اهداف، ارزشهای محوری )ازقبیل چشم سازیخودرو

مدرسان  یکلیهو  و..( ،آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبطشرح وظایف، شناسنامه فرایند آموزش

برای انتخاب نمونه جهت سرشماری بررسی گردید. اسناد در این پژوهش به روش باشد. می آموزش

گیری، انتخاب نمونه بر اساس هدف گیری هدفمند استفاده شد. در این نمونهمصاحبه از روش نمونه

کند با استفاده از قضاوت، داوری شخصی و تالش سنجیده شود، محقق سعی میخاص انجام می

                                            
1- Gall et al. 
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(. در مورد تعداد 1381مورد مطالعه باشد )دالور،  ای انتخاب کند که در حد امکان معرف جامعهنمونه

رسد که منابع اطالعاتی تا مصاحبه شوندگان به زعم لینکلن و گوبا زمانی که پژوهشگر به این نتیجه می

اند که اطالعات جدیدی قابل استخراج نیست و یا به عبارت دیگر جایی مورد استفاده قرار گرفته

 (. 1390دهد )گال و دیگران، ها پایان میردآوری داده، به گ"اطالعات ته کشیده است"

های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق روشبرای شناسایی و طراحی الگوی شایستگی 

ها با استفاده از پنج گام اساسی انجام شده است که مراحل آن در ادامه تشریح شناسایی شایستگی

 شود:می

های خارجی و در این بخش به بررسی مدل لی:بررسی ادبیات موضوع و مستندات داخ •

گردد. در واقع در این ها استخراج میداخلی و بررسی مستندات موجود پرداخته و شایستگی

گردد و های دور تا عصر حاضر بررسی مینظران مختلف از سالمرحله تا حد امکان آراء صاحب

ردد. اجرای این مرحله در بردارنده گهای مدرسان استخراج میها در مورد شایستگینظریات آن

ها دست یابیم و دوم توانیم به فهرست جامعی از شایستگیباشد: اول آن که میدو مزیت می

ها بیشتر مورد توانیم با بررسی فراوانی هر شایستگی پی ببریم که کدام شایستگیاینکه می

 نظران قرار گرفته است.تاکید صاحب

این مرحله در واقع شامل مصاحبه با افرادی  جسته در سازمان:مصاحبه با افراد موفق و بر •

است که از عملکردی عالی برخوردارند. این مرحله به منظور شناسایی دانش، مهارت و 

ها و تمایزشان از بقیه باشد که آن افراد دارا بوده و موجب برجسته شدن آنهایی میتوانایی

توانیم به له نیز دو مزیت به همراه دارد: اول آن که میگردد. اجرای این مرحافراد در سازمان می

ارزیابی فهرست تهیه شده در مرحله قبل پرداخته و فهرست را جامع و تکمیل نماییم و دوم 

ها بپردازیم. بدین صورت که با استفاده از توانیم تا حدی به بومی کردن شایستگیاینکه می

 گردد.نظر در سازمان خاص مشخص میای موردهمصاحبه با افراد موفق سازمان، شایستگی

ها فهرستی از طی انجام مراحل اول و دوم و ترکیب آن ها:ی شایستگیتهیه فهرست اولیه •

 هاست.ی شایستگیآید که در واقع فهرست اولیهها به دست میشایستگی

قع فهرست آید در وای قبل به دست میهایی که در مرحلهفهرست شایستگی اعتباریابی مدل: •

 باشد و به همین دلیل اعتباریابی آن ضروری استها میخام شایستگی

های معتبر شناسایی شده در ها، شایستگیپس از اعتباریابی شایستگی تهیه مدل شایستگی: •

 (.1388گیرد )کرمی و صالحی، طراحی مدل مورد توجه قرار می
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ها استفاده گردید که هت گردآوری دادهدر این پژوهش در مراحل مختلف، از ابزارهای مختلفی ج

 عبارتند از: 

های ها و مدلدر این مرحله پژوهشی به منظور شناسایی فهرست شایستگی بررسی اسنادی: •

های قبلی در این پژوهش انجام شد و نتایج مطالعات و مدرسانهای موجود در زمینه شایستگی

)مانند هیئت بین المللی رتر در سطح دنیا ها و موسسات بسازمان. همچنین زمینه بررسی گردید

اند نیز پرداخته های مدرسین آموزشکه به تدوین شایستگیاستانداردها برای عملکرد و آموزش( 

اسناد مربوط به حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت و سپس نیز 

هداف، ارزشهای محوری و انداز، مأموریت، ا )ازقبیل چشمهای فعال خودروسازی شرکت

های عملیاتی واحد آموزش، شرح وظایف، شناسنامه فرایند همراهبردهای کالن و عملیاتی و برنا

بررسی و تحلیل گردآوری گردید و پس از و..(  های مرتبطها و دستورالعملنامهآیین، آموزش

 های مدرسان از این منابع استخراج گردید.شایستگی ،مضامین

در این مرحله ابتدا لیست مدرسان موفق تهیه گردید و سپس یافته: نیمه سازمان هایمصاحبه •

با توجه به تکراری بودن ها انجام شد که پس از انجام هفت مصاحبه، با انجام هماهنگی مصاحبه

ها گذاریسازی و به روش استقرایی کدها پیادهها متوقف شد. متن مصاحبهها، انجام مصاحبهپاسخ

 های مورد نیاز ارزیابان استخراج گردید.فت و سرانجام لیستی از شایستگیصورت گر

 

ها ها در مرحله ادبیات موضوع، پس از استخراج شایستگیدر این پژوهش به منظور تحلیل داده

های آماری فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید. به منظور تحلیل اسناد از روش کدگذاری باز شاخص

ها را در قالب مفاهیم درآورد. به این منظور ابتدا ها و پدیده. کدگذاری باز قصد دارد تا دادهاستفاده شد

شوند تا مفاهیم و بندی میها بر اساس واحدهای معنایی دستهشوند و عبارتها از هم مجزا میداده

نیز از روش های انجام شده (. به منظور تحلیل مصاحبه1391ها ضمیمه شوند )فلیک، کدها به آن

نظر های ارائه شده به سوال موردکدگذاری استقرایی استفاده شد. در روش کدگذاری استقرایی، پاسخ

آیند که در صورت برخورداری از فراوانی الزم هایی به ذهن میشوند، قالب یا قالبچندین بار مطالعه می

 (.1384شوند )ساروخانی، پذیرفته می
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 پژوهش هاییافته -3
هایی برای مدرسان اشاره شده در ادبیات موضوع و مستندات داخلی به چه شایستگیوال اول: س

 است؟

نظران و با بررسی ادبیات پژوهش و منابع علمی مختلف تا حد امکان آراء صاحبدر این مرحله 

های مدرسان در مورد شایستگی هاآنهای مختلف در این زمینه بررسی  شد و نظریات سازمان

نظر و سازمان شناسایی صاحب 44ها از منظر به این ترتیب در این پژوهش شایستگی .خراج گردیداست

بر اساس فراوانی ها به این شایستگی 3شایستگی استخراج گردید، که در جدول  56شد و فهرستی شامل 

 اشاره شده است.و درصد فراوانی 
 

 هاانی و درصد فراوانی آنهای مستخرج از ادبیات موضوع و فراو: شایستگی3جدول 

 فراوانی شایستگی
درصد 

 فراوانی
 شایستگی

فراوان

 ی

درصد 

فراوان

 ی

 8/55 31 برقراری ارتباطات و تعامالت سازنده
تسلط بر موضوع تدریس و دانش راجع 

 محتوا
8 4/14 

فراهم کردن بازخورد مثبت و سازنده 

 جهت بهبود عملکرد
31 8/55 

انایی های پیوند آموزش با نیازها و تو

 یادگیرنده
8 4/14 

تخصص و به روز رسانی دانش، تجربیات 
 و مهارتهای مورد نیاز شغل

 5/12 7 مهارت های مشاوره و مذاکره 2/52 29

 8/46 26 مهارتهای ارائه اثربخش
تنظیم محیط یادگیری ای که کارآموزان 

 مشارکت فعال داشته باشند
7 5/12 

تسهیل گری فعالیت ها و فرایند 

 ادگیریی
25 45 

پاسخ حرفه ای و منطقی به سواالت، نیازها 

 و مشکالت یادگیرنده
7 5/12 

 7/10 6 استفاده از نوآوری های آموزشی و خالقیت 2/43 24 استفاده از رسانه  و فناوری

مدیریت منابع آموزشی)زمان، مواد و 

 منابع(
 7/10 6 انعطاف پذیری 4/41 23

مثبت در  ایجاد انگیزه، تشویق و تقویت

 فراگیران
 7/10 6 اعتماد به نفس 4/41 23

استفاده از روش ها وتکنیک های 

 آموزشی متنوع
 7/10 6 ایجاد و حفظ اعتبار شغلی 8/37 21

ارزشیابی تاثیر یادگیری و اثربخشی دوره 
 آموزشی

21 8/37 
خود ارزیابی و نگرش مثبت در مورد بهبود 

 عملکرد خود
6 7/10 

 4/32 18 فرایند گروهی کارتیمی و مدیریت
آماده سازی محیط آموزش و فراهم کردن 

 زمینه برای آموزش
5 9 

جستجوی اطالعات مفید در زمینه کاری 

 و مدیریت و پردازش داده ها
18 4/32 

برخورداری از تجربیات یادگیری متنوع در 

 هر موقعیت آموزشی
5 9 
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 فراوانی شایستگی
درصد 

 فراوانی
 شایستگی

فراوان

 ی

درصد 

فراوان

 ی

 6/30 17 مربیگری
گزارش اطالعات مربوط به عملکرد و 

موزش واستفاده از آنها برای بهبود آ

 آموزش

5 9 

مدیریت محیط یادگیری برای پرورش 
 یادگیری و عملکرد

 2/7 4 هماهنگی مواد و برنامه های آموزشی 8/28 16

 2/7 4 مدیریت تغییر 2/25 14 شناسایی اهداف خاص یادگیری

 2/7 4 حل تضاد و تعارض در گروه 2/25 14 ارائه مهارتهای سؤال پرسی مؤثر

 2/25 14 درک اصول یادگیری بزرگساالن
استفاده از استراتژی های متنوع مدیریت 

 خود
4 2/7 

 2/7 4 پذیرش استانداردهای اخالقی و قانونی 4/23 13 گوش دادن فعال

 4/5 3 ارائه مهارتهای شناختی و مدیریتی موثر 6/21 12 تکنیک های حل مسئله

 4/5 3 طراحی آموزش منسجم 8/19 11 موزشدرگیر کردن فراگیران در فرایند آ

شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی و 

 یادگیرنده
 4/5 3 اتتقال و یاد سپاری دانش و مهارتها 8/19 11

داشتن مهارت های تحقیقی و کاربرد 
 آنها

 6/3 2 مدیریت و ارزیابی استعداد فراگیران 8/19 11

 8/1 1 د در طول دوره آموزشینظارت بر عملکر 18 10 رشد و توسعه حرفه ای

 8/1 1 زمینه سازی برای آموزش 2/16 9 توسعه برنامه درسی

 8/1 1 درک و فهم فراگیر 2/16 9 ایجاد روابط

 -های مشارکتیاستفاده از استراتژی
 حمایتی

 8/1 1 ایجاد و تقویت واقع بینی 2/16 9

 4/14 8 های فردی در یادگیریدرک تفاوت
ها و مسئولیت واستهحساسیت نسبت به خ

 بزرگساالن
1 8/1 

 8/1 1 توالی و تقدم درس به طور مناسب 4/14 8 سازماندهی محتوا و تجربیات یادگیری

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

های با توجه به جدول فوق و بررسی فراوانی هر شایستگی روشن گردید که به ترتیب شایستگی

رسانی روزتخصص و به م کردن بازخورد سازنده جهت بهبود عملکرد،ارتباطات و تعامالت سازنده، فراه

گری فعالیت ها و فرایند تسهیل، های ارائه اثربخشهای مورد نیاز شغل، مهارتدانش، تجربیات و مهارت

از یادگیری، استفاده از رسانه و فناوری، مدیریت منابع آموزشی و انگیزش و تقویت مثبت در فراگیران، 

 فراوانی در ادبیات برخوردار بوده اند.بیشترین 
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سازی صنعتی خودرو هایگروهمربوط به حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی همچنین اسناد 

های انداز، مأموریت، اهداف، ارزشهای محوری و راهبردهای کالن و عملیاتی و برنامه)ازقبیل چشم

های مرتبط ها و دستورالعملنامهآیین، زشعملیاتی واحد آموزش، شرح وظایف، شناسنامه فرایند آمو

ها استخراج گردید که در ادامه به برخی از این شایستگی، تحلیل مضامین بعد از و گردید و..( بررسی

 شود. موارد اشاره می

 مأموریت •

مستمر یادگیری برای تأمین نیازهای شغلی و سازمانی در راستای رسیدن به کالس جهانی  توسعه"
 ."د ارزش آفرینی برای ذینفعانبا رویکر

مستمر  توسعهشود عبارتست از هایی  که از این عبارت برای مدرسان استناد میشایستگی

 یادگیری، ارزیابی نیازهای شغلی و سازمانی و تحلیل نتایج آن در ارتباط با اهداف یادگیری.

 

 چشم انداز •

اربردی و دستاوردهای مسئوالن آموزش گیری از تجارب و پژوهش های کما بر آنیم تا با بهره"
های صنعتی و صنایع و کارشناسان مجرب ذیربط موثرترین مرجع دانش و استانداردهای آموزش

 ."در استان باشیمسرآمدترین و چاالکترین مرکز آموزش و توسعه 
های گیری از تجارب و پژوهشبهرهشود عبارتست از: هایی که از این عبارات استناد میشایستگی

 ای.های آموزشی، دستیابی به موفقیت و کمال جویی حرفهکاربردی، شناسایی استاندارد
 

 هاارزش •

 و یکدیگر به احترام، شرکت کالن اهداف و تغییرات به کارکنان حساسیت، ساالری شایسته
 آموزشی. عدالت و محوری فرایند ترویج، نوآوری به معطوف مستمر گرایی توسعه، مشتریان

تکریم همکاران، رشد شود عبارتست از: مدیریت تغییر، هایی که از این عبارات استناد میشایستگی

 ای، نوآوری، رعایت عدالت آموزشی.و توسعه حرفه

 

 استراتژی آموزش •

 هایتمزیرسیس سازییکپارچه، مشتریان به آموزشی خدمات ارائه، آموزش فرایندهای بهبود و ارتقاء
 هایکانال توسعه، اثربخشی ارزیابی نظام استقرار، آموزشی هایدوره طراحی کارگروه تشکیل، آموزش
 .آموزش بودجه سیستم ارتقاءو  شرکت هایپروژه در نقش ایفای، آموزشی خدمات فروش، ارتباطی

زش، مشارکت و شود عبارتست از: بهبود فرایندهای آموهایی که از این عبارات استناد میشایستگی

 .آموزش، توسعه ارتباطات اثربخش ارزیابی اثربخشیهمکاری در اجرای پروژه، 
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دستورالعمل طراحی و ، روش اجرائی آموزشدر نهایت پس از بررسی کلیه مستندات مربوط شامل: 

و ، های آموزشی کارکنان، دستورالعمل اجرای آموزشهای آموزشی، دستورالعمل تعیین نیازتدوین دوره

دستورالعمل فرایند انتخاب و فلوچارت فرایند آموزش، های آموزشی، دستورالعمل ارزیابی اثربخشی دوره

شایستگی استخراج  26در مجموع  های مانیتورینگ،ارزیابی مدرسین داخلی و دستورالعمل آموزش

 ها اشاره شده است.به آن 4گردید که در جدول
 

 گروه صنعتی ایران خودرو های مستخرج از اسناد: شایستگی4جدول 

 فراوانی شایستگی فراوانی شایستگی

 3 توسعه مستمر یادگیری 6 های آموزشیارزشیابی اثربخشی دوره

 3 تکریم دیگران 6 استفاده از فناوری

 3 ریزی آموزشیبرنامه 5 نظارت و ارزیابی عملکرد فراگیر

 2 های کاربردیگیری از پژوهشبهره 5 اجرای فرایند آموزش

 4 تهیه و تنظیم محتوای آموزشی مطلوب
آماده نمودن فضای آموزشی و وسایل کمک 

 آموزشی
2 

 1 یادگیری -های یاددهیپیش بینی فرصت 4 توجه به نیازهای مخاطبان

 1 گیری از مهارتهای حرکتیبهره 4 دانش و مهارت فنی

 1 رعایت عدالت آموزشی 4 برقراری ارتباطات اثربخش

 1 نوآوری 3 لکرد مربیارزیابی عم

 1 ایرشد و توسعه حرفه 3 مشارکت و همکاری

 1 بهبود فرایندهای آموزش 3 مدیریت منابع آموزشی

 1 واقع بینی 3 توسعه دیگران و توانمند ساختن آنها

 1 ایکمال جویی حرفه 3 تحلیل نیازهای آموزشی

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 
مدرسان صعنت خودروسازی  موردنیاز ،مدرسان موفق ظرمن از شایستگیهایی چهسوال دوم: 

 ؟باشدمی

 فهرست کردن جامع و تکمیل ارزیابی، " هدف با یافته سازمان نیمه مصاحبه از مرحله این در

صنعت  آموزشمدرسان  نیاز مورد هایشایستگی شناسایی و قبل مرحله در شده تهیه هایشایستگی

 شد، آوری جمع و کشف استقرایی روش به مضامینها، اتمام مصاحبه پس از استفاده گردید. "خودرو

 بررسی مورد ها،مصاحبه محتوای محتوا، تحلیل روش به و شد گردآوری هاداده مضامین این حول

ها اشاره به آن 5 جدول در که شد، گردآوری شایستگی  24ر ب مشتمل فهرستی نهایت در و قرارگرفت

 شده است.
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 های مدرسان آموزش مستخرج از مصاحبه با مدرسان موفقگیشایست: 5جدول 

 فراوانی شایستگی فراوانی شایستگی

 4 های ارائه شدهبازخورد فوری نسبت به آموزش 7 های ارتباطی موثربهره گرفتن از مهارت

 7 داشتن توامان دانش، نگرش و مهارت تخصصی
درک انتظارات افراد و توجه  به نیازهای 

 یازسنجی افراد(فراگیران)ن
3 

 3 تدوین و تعریف فرایند تدریس 6 اجرای فرایند آموزش براساس استاندارد تعیین شده

 2 کسب تجربه 6 نظارت بر فرایند آموزش

 2 های فردیتشخیص قابلیت 6 های تدریس موثراستفاده از روش

 2 های اخالقی در تدریسرعایت ویژگی 5 مربیگری

 2 تمرین سخنرانی قبل از ارائه کالسی 5 فراگیرانتوجه مستمر به انگیزش 

 2 های آموزشتوجه به کارگاه 5 تسلط بر مطالب ارائه شده

 2 مدیریت کالس 4 مشارکت فراگیران برای انتقال مطلب

 1 های روانکاویداشتن توانایی 4 تفکر حل مساله

 1 ائه مباحثداشتن تحرک هنگام ار 4 توجه به مخاطبین آموزش و جلب توجه آنها

 1 مثبت اندیشی نسبت به فرایند تدریس 4 های تدریس و ابزارهامطابقت محتوا با روش

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 
مدل شایستگی های مدرسان صنعت خودروسازی مستخرج از ادبیات موضوع، سوال سوم: 

 مستندات داخلی و نظر مدرسان موفق، شامل چه شایستگی هایی است؟

بررسی اسناد صنعت خودروسازی و  ادبیات و بررسی تجارب سازمانی، آوری شده ازالعات جمعبا اط

جهت های مورد نیاز مدرسان آموزش تهیه گردید. مصاحبه با مدرسان موفق، بانکی از شایستگی

ها های مورد نیاز مدرسان آموزش صنعت خودروسازی، بایستی ابتدا این شایستگیشناسایی شایستگی

با بررسی نظرات صاحب در این زمینه دو نکته در نظر گرفته شد: نکته اول که ش و ادغام شود. پاالی

شود این است که اصطالحات متفاوت برای یک شایستگی خاص به کار برده مشخص می نظران نیز

 شده است که در واقع هر دو اصطالح نشانگر یک شایستگی است مانند )عینیت ادراکی و تفکر روشن(. 

نظران یک مهارت شود این است که گاهی نیز صاحبکته دیگری که از بررسی نظرات مشخص مین

اند. به عنوان مثال را به اجزای آن تقسیم کرده و هریک از آنها را به عنوان مهارتی جداگانه آورده

ای دیگر از اند در حالی که عدهنظران به شایستگی حل مسئله اشاره نمودهبسیاری از صاحب

... اشاره  های مختلف برای مسئله وهای یافتن مسئله، توانایی ارائه راه حلنظران به شایستگیصاحب

های مشابه و مرتبط در یک شایستگی با در نظر گرفتن این نکات سعی شد شایستگی نمایند.می

 آورده شده است. 6های انجام شده در جدول محوری ادغام گردد. چند نمونه از ادغام
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 های ادغام شده در شایستگی محوریفهرست شایستگی  -6ولجد

 های ادغام شده در آنشایستگی شایستگی محوری

 ایی حرفهتوسعه
های تحقیق، حل مسئله، شرکت در رسانی دانش و مهارت، تسلط بر موضوع، مهارتروزبه

 های آموزشیسمینارها و کارگاه

گری فرایند تسهیل
 یادگیری

ای به سواالت، نیازها و اهداف فراگیر، های سوال پرسی، پاسخ حرفهمهارت گوش دادن فعال،
 ها و مواد آموزشیهماهنگی برنامه

 حل تضاد و تعارض، حمایتگری، مداخله در بحران مدیریت فرایند گروهی

های استفاده از استراتژی
 آموزشی اثربخش

هایی برای نگهداری تمرکز گروه، تژیدرگیرکردن فراگیران در فرایند آموزش، استفاده از استرا
 چالش انگیزی

 مدیریت خود
پذیری، چابکی و پذیری، اعتماد به نفس، خودآگاهی، صبر و تحمل، تیزهوشی، انتقادانعطاف

 مدیریت استرس، تفکر منطقی

 های فردی در یادگیریدرک تفاوت درک و فهم فراگیر

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

مورد تقلیل یافت. سپس با توجه به  25ها به ها ، تعداد شایستگیو ادغام شایستگی بعد از پاالیش

های شایستگی موجود در ادبیات موضوع، های رایج در مدلبندیها و بر اساس خوشهماهیت شایستگی

ها و راهبردهای سازی، روشریزی و آمادهبرنامهای، های حرفهمسئولیتی ها در پنج خوشهشایستگی

سپس برای تأیید نهایی دهی گردید. ارزیابی و نظارت مداوم سازماناجرا و هدایت آموزش و آموزشی، 

نظر ها، اجماعبندی شایستگیهای علمی جهت خوشهبندی، با توجه به اینکه یکی از روشاین خوشه

ها و شایستگیهای کانونی استفاده شد و باشد، در این زمینه، از نظر متخصصان در گروهمتخصصان می

های مدرسان ها مورد تأیید نهایی قرار گرفت. در نهایت مدل مفروض برای شایستگیبندی آنخوشه

 شود.دیده می 1صنعت خودروسازی تهیه گردید که در شکل 
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 های نگارندگان(منبع: )یافته
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 بحث و نتیجه گیری -4

ها در نگرند که اگر تنها راه بقای آنها به آموزش منابع انسانی به مثابه راهکاری میروزه سازمانام

هاست و آموزش نه تنها یک انتخاب بلکه ترین آنعصر پرتالطم تغییرات هزاره سوم نباشد یکی از اصلی

(. در 1389ت )کرمی، هاسروی مدیران برای ساختن، ماندن و تعالی سازمانای گریزناپذیر پیشگزینه

گیری از مدرسان شک بهرهاین بین عوامل متعددی بر اثربخشی آموزش تاثیرگذار هستند که بی

 مدلی طراح هدف با حاضر پژوهشرود. به همین سبب شایسته یکی از این عوامل به شمار می

 مدل تعیین و منظور این برای. گرفت صورتمدرسان آموزش صنعت خودروسازی  شایستگی

های مختلف در این حوزه و اسناد مربوط به واحد آموزش و نظران و سازمان، نظرات صاحبشایستگی

توسعه منابع انسانی صنعت خودروسازی بررسی گردید. همچنین با هفت تن از مدرسان موفق سازمان 

وشه شایستگی در پنج خ 25مصاحبه انجام شد و در نهایت پس از استخراج شایستگی ها از سه منبع، 

 شناسایی گردید.

باشد. این خوشه و ای میهای حرفه، مسئولیتهای تخصصیشایستگیاولین خوشه از 

 2میلر و گائولد (،2006) 1اسپکتور و همکارانهای ارائه شده توسط های آن در پژوهششایستگی

دنن و ، (2008) 5همکاران (، ریکز و2012) 4(، ناچرت و سومالی2012) 3و همکاران جورجی(، 2004)

هیأت ( و 2014، سازمان ایکائو )(2001)8تامپسون (،2004) 7و همکاران کلین (،2007)6دیگران

 اشاره شده است. (2003) المللی استانداردهای عملکرد و آموزشبین

ای مدرسان باید از دانش حرفهتوان گفت های آن میدر جهت تبیین اهمیت این خوشه و شایستگی

و بر  ی الزم در زمینه تدریس و آموزش و یادگیری بزرگساالن برخوردار باشندهاو مهارتها و تخصص

موضوع مورد بحث و محتوای تدریس تسلط کامل داشته باشند و بتوانند به سواالت و پرسش های 

اصول یادگیری بزرگساالن را درک کند و این مدرس باید  های منطقی و درست بدهند.فراگیران، پاسخ

هم چنین پیشرفت و تحوالت سریع علم و وسعه آموزش و یادگیری بهتر به کارگیرد. اصول را برای ت

ها و ، دانشکند که مدرسان، به منظور همگامی و همراهی با تحوالت مذکورتکنولوژی ایجاب می

های کاربردی در زمینه کاری روزرسانی نمایند، از نتایج پژوهشهای خود را بهبود بخشیده و بهمهارت

در جهت تا بتوانند  ای خود بپردازندجهت حل مسائل بهره بگیرند و به رشد و توسعه حرفه خود و

                                            
1- Spector et al. 

2- Miller & Gauld  

3- Jauregi et al. 

4- Nutchrat & Sumalee 

5- Ricks et al. 

6- Dennen et al. 

7- Klein et al. 

8- Thompson 
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تعامل و ارتباطات ایفا نمایند و در کار خود موفق باشند. تحقق اهداف یادگیری و آموزش، نقش الزم را 

توجه فراوان  به عنوان مهارتی که از بیشترین فراوانی در ادبیات موضوع برخوردار است، مورد تأیید و

نظران و محققان قرارگرفته است. چرا که تعامل و ارتباطات و اطالعات ها، صاحببسیاری از سازمان

عامل  ها ودهی به افکار و اندیشهانتقالی از آن ابزاری مهم برای تصمیم گیری، تعامل بین انسانی، جهت

در زمینه تدریس، آموزش و  های موثرو یکی از تکنیک باشدای شدن مشاغل میمهمی در حرفه

یادگیری، ایجاد روابط و تعامالت سازنده و کنش و واکنش متقابل بین مدرسان و فراگیران است. عالوه 

های مربوط به کار، پذیرش و موافقت با استاندارد های اخالقی و ها و نگرشبر اینها حفظ دانش، مهارت

حائز اهمیت است. هم چنین درک و فهم فراگیر که  قانونی در ایجاد و حفظ اعتبار شغلی برای مدرسان

های یادگیری متنوع و شامل شناسایی خصوصیات فراگیر، بررسی نیازهای یادگیری، آگاهی از سبک

باشد، در پیشبرد اهداف یادگیری و انتقال آموزش ها با نیازهای یادگیرنده میسازگاری مواد و روش

  اثربخش توسط مدرسان ضروری است.

سازی است. به این خوشه و ریزی و آمادههای تخصصی مدرسان، برنامهن خوشه از شایستگیدومی

(، 2004) 2برنشتین و همکاران(، 2010) 1گواسچ و دیگرانهای آن در مطالعات شایستگی

المللی هیأت بین(، 2002) 3، شرمن و همکاران(2004و همکاران ) کلین، (2001تامپسون)

و موسسه مشارکت و توسعه حرفه ای در یادگیری بزرگساالن  (2003) آموزش استانداردهای عملکرد و

 ( اشاره شده است.2002)

آماده سازی محیط آموزشی و تسهیالت الزم، تنظیم اهداف یادگیری، تحلیل نیازهای آموزشی و 

 های مورد نیاز مدرسان در این خوشه است، کهسازماندهی محتوا و تجربیات یادگیری از شایستگی

همگی از جمله مقدمات الزم برای اجرا و ارائه اثربخش آموزش و جزء مهارتهای قبل از تدریس 

عنوان ه بنظر، جهت رسیدن به نتایج مورد تنظیم و انتخاب اهداف یادگیری و مقاصد آموزشیباشند. می

دار هت، برای مدرسان حائز اهمیت است که موجب جآموزشی ریزیدر فرآیند برنامه نخستین مرحله

 وسازی زمینه برای آموزش و فراهم کردن تسهیالت آمادهشود. همچنین کردن فرایند آموزش می

انتخاب و و آمار و اطالعات و پردازش آوری گرد ه،رای اجرای یک برنامالزم بامکانات آموزشی 

دهی محتوایی مطلوب از جمله وظایف مدرسان است که جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمان

نیز به  نیازسنجی آموزشیشود. ای برای ارائه اثربخش محسوب میباشد و  زمینهموزشی ضروری میآ

شود، گامی آوری و تحلیل میعنوان فرآیندی که از طریق آن اطالعات در مورد نیازهای آموزشی جمع

یازهای پس از انتخاب محتوا و تحلیل نشود. ی آموزش اثربخش در سازمان محسوب میمهم در ارائه

                                            
1- Guasch et al. 

2- Bernstein et al.  

3- Sherman et al. 
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آموزشی، باید به این نکته توجه داشت که آموزش زمانی مفید و اثربخش است که با نیازها و 

ریزی های یادگیرنده و برنامههای یادگیرنده منطبق باشد، لذا پیوند آموزش با نیازها و تواناییتوانایی

 وری است. آموزشی که منطبق بر نیازهای یادگیرنده و سطح آموزش باشد توسط مدرسان ضر

ها و راهبردهای آموزشی اثربخش است که های تخصصی مدرسان، روشسومین خوشه از شایستگی

(، 2003) المللی استانداردهای عملکرد و آموزشهیأت بین، (2003)1و دیگران فاکسوندر تحقیقات 

(، 2001) تامپسون، (2002ای در یادگیری بزرگساالن )(، موسسه مشارکت و توسعه حرفه2014ایکائو)

و دیگران  جورجی(، 2006) دیگراناسپکتور و (، 1957برنشتین و دیگران )(، 2010گواسچ و دیگران )

 ها اشاره گردیده است.( به آن2009) 2هو و دیگران(، 2012)

های سبکمدرسان باید از توان اظهار داشت که های این حیطه و دالیل آن میدر اهمیت شایستگی

های آموزشی و منطبق بر نیازهای ی داشته و به تناسب شرایط و موقعیتیادگیری متنوع آگاه

های آموزشی از جمله استفاده از فناوریعالوه بر این  ها را به کار گیرند.یادگیرندگان، این سبک

های آموزشی اثربخش است که جهت تقویت یادگیری و نگهداری توجه یادگیرندگان و اثرگذار استراتژی

کارتیمی و مدیریت فرایند گروهی و تشویق فراگیران به  کند.ه مدرسان کمک میبودن آموزش ب

-موجب بروز خالقیتهای آموزش اثربخش است که از دیگر استراتژیو حمایت آنها، مشارکت در بحث 

گیری از همچنین بهرهبخشد. ها از سوی افراد شده و به فرایند یادگیری تسریع میها و شایستگی

مانند های فردی های شخصیتی و مهارتشامل یکسری ویژگیی مدیریت خود که هااستراتژی

پذیری، چابکی و مدیریت پذیری، اعتماد به نفس، خودآگاهی، صبر و تحمل، تیزهوشی، انتقادانعطاف

و به مدرس برای  دهدهای ناشی از صحبت کردن برای جمع را کاهش میاسترس باشد،استرس می

 کند. کمک شایانی میبخش و یک جلسه آموزشی موثر داشتن یک ارائه اثر

هدایت آموزش است. موید اهمیت این خوشه  های تخصصی مدرسان،خوشه از شایستگیچهارمین 

و دیگران  فاکسون(، 2007دنن و دیگران )(، 2004برنشتین و دیگران )های آن تحقیقات و شایستگی

ای در یادگیری سازمان مشارکت و توسعه حرفه( و 2014ایکائو ) ، و سازمان هایی مانند(2003)

 باشد. ( می2000بزرگساالن )

توان گفت که یکی از اهداف اساسی های آن میجهت تبیین اهمیت این خوشه و شایستگی

ای که باشد، لذا تنظیم محیط یادگیری به گونهآموزش، افزایش یادگیری و بهبود عملکرد افرد می

ته باشند و منجر به یادگیری و پرورش عملکرد مطلوب آنها گردد، برای فراگیران مشارکت فعال داش

آنها وظیفه دارند در نقش واسطه، فرایند یادگیری را تسهیل مدرسان حائز اهمیت است. در این زمینه 

جنبه مهم تدریس، انتقال دانش صرف نیست  های الزم را به فراگیر ارائه نمایند. چرا کهکنند و کمک

                                            
1- Foxon & et al. 
2- Ho & et al. 
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های یادگیری برای فراگیران است و این نقش مدرس به نیز اهمیت دارد( بلکه خلق فرصت )اگرچه این

ریزی و هماهنگی تدارکات آموزشی با یک روش گری به معنای برنامهگر است. تسهیلعنوان تسهیل

های فراگیر و پاسخ به آنها با یک کارآمد و مقرون به صرفه، توانایی تشخیص مشکالت و دیگر واکنش

باشد که در پیشبرد اهداف یادگیری نقش مهمی دارد. شایستگی مهم دیگر، وش مناسب و منعطف میر

گری فرایندی است که طی آن فرد اول در نقش مربی باشد.مربیگری و انگیزش و تقویت فراگیران می

های اش از طریق رشد قابلیتمربی زمینه یادگیری فرد دوم را برای بهبود عملکرد و موفقیت شغلی

ای که فرد دوم بعد از آن بتواند به صورت آورد، به گونهکلیدی مانند مهارت حل مسئله فراهم می

 پاسخگویی عدمها به ایجاد شرایط الزم برای موفقیتش دست یابد. گیری از آن قابلیتمستقل با بهره

به رشد و  فراگیران شگرای شدن متنوع؛ قوی و دینامیک محیط به پاسخگویی در افراد ثابت هایقابلیت

های خود در مسیر شغلی مطلوبشان و نیاز به روشهای متنوع در افزایش دانش و پرورش قابلیت

های را در سازمان گریضرورت پرداختن به نقش مربیاز جمله عواملی است که  مهارتهای شغلی

نیازهای فردی،  . مدرس در نقش مربی باید به افراد جهت تشخیص و فهمامروزی افزایش داده است

هایی است که در ادبیات موضوع های ارائه اثربخش نیز از شایستگیمهارتمسائل و اهداف کمک کند. 

روش ارائه بسیار مهم  ، برای مدرسعالوه بر تهیه مطلب و محتوااز فراوانی باالیی برخوردار بوده است. 

مخاطب  بر یادگیریو دست  حرکات بدن و عدم لرزش صداتلفظ کلمات، تن صدا و چگونگی  ،است

یا ایده هر قدر جذاب و جالب باشد، وقتی به خوبی به مخاطب ارائه  مطلبیک چرا که  ،باشدمیموثر 

انتخاب محتوای رسا، بیان اهداف و ارائه توضیحات روشن، انتقال . بودنشود، فاقد مطلوبیت خواهد 

یدی در بحث، مرور و بررسی، از جمله مطلب، درگیر کردن فراگیران، تکرار و خالصه کردن نکات کل

باشد که یک مدرس باید به اثربخش میارائه مطلب و برگزاری یک جلسه آموزشی مهارتهای الزم در 

هنر ارائه دهنده این است که بتواند مطلب خود را در همان زمان تعیین آنها توجه داشته باشد. البته 

مدیریت زمان(، استفاده از مواد )اهداف و ارائه آموزش تخصیص زمان مناسب برای بیان  شده ارائه کند.

هایی است که مدرس باید به آن نیز از مقولهآموزشی متنوع و مدیریت افراد با عنوان مدیریت منابع 

 توجه زیادی داشته باشد. 

های تخصصی، ارزیابی و نظارت مداوم است که صاحب نظران و پنجمین خوشه از شایستگی

اسپکتور و های آن اشاره کردند از جمله: در تحقیقات خود به این خوشه و شایستگیی سازمانهای زیاد

 ریکز و (،2012(، ناچرت و سومالی )2012و دیگران ) ی(، جورج2004میلر و گائولد ) (،2006دیگران )

 . (2006موسسه خدمات یادگیری النگوین )( و 2014ایکائو )(، 2007(، دنن و دیگران )2008دیگران )

تر، از چگونگی تواند تصویری شفافنتیجه ارزیابی میجهت تبیین این مطلب می توان گفت که 

های به دست آمده از ارزیابی، توانند با بررسی نتایج و دادهو آنها می ارائه نماید مدرسانها را به فعالیت

ا در جهت تقویت و یا تا بتوانند آگاهانه تصمیمات الزم ر نقاط قوت و ضعف برنامه را شناسایی کنند
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ای آوری شالودهفراهم ،. در حقیقت دلیل متقن ارزیابیهای آموزشی اتخاذ نماینداصالح و ادامه برنامه

ها و بنیان ریزیدهی به برنامهنیازها، جهتسازی برای تدارک پیشآماده گیری درست،برای تصمیم

تاثیرات رود انتظار میاز مدرسان  اهیمت این امربه با عنایت   باشد.نهادن یک نظارت فراگیر و جامع می

های آموزشی را ارزیابی کنند؛ همچنین با مشاهده عملکرد فراگیر و اجرای یادگیری و اثربخشی برنامه

هایی که هایی از دانش و مهارت که به خوبی از آن برخوردارند و حیطهآزمون، جهت شناسایی حیطه

د، به ارزیابی دانش و عملکرد فراگیر بپردازند، و در این زمینه اقدامات نیاز به رشد بیشتر و بهبود دارن

یا اصالح و بهبود عملکرد آنها انجام دهند. در نهایت با گزارش اطالعات مربوط را در جهت تقویت  الزم

های ارزیابی برای طراحی درس و توسعه برنامه درسی، ارزیابی پیشرفت در به ارزیابی، از نتایج داده

تیابی به اهداف یادگیری و بهبود مداوم عملکرد خود و فراگیر استفاده نمایند. عالوه بر این، دادن و دس

گرفتن بازخورد، به منظور ایجاد فرایند یادگیری با اثربخشی بیشتر هم برای مربی و هم برای فراگیر 

الزم در مورد رفتار فراگیر  ضروری و موثر است. چراکه این امر در واقع فرایند ارزیابی و ارائه اطالعات

 نماید.است که به او در تغییر رفتار و بهبود عملکردش کمک می

 منابع -5

ها. های آموزشی در سازماناثربخشی دوره ی(. راهکارهای ارتقا1389). آهنچیان، محمدرضا؛ ظهورپرونده، وجیهه

 .126-95صص  ،6سال اول، شماره  های نوین تربیتی،اندیشه

 .49-43 ، صص186شماره  ،تدبیر(. الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان. 1386) .رزاده، رحیمجعف      
های مهارت آموزی در صنایع منتخب جهان به منظور (. بررسی شیوه1388) .اسفندیار، دشمن زیاری و جعفری، پریوش

 .74-61صص  ، 80شماره  ت،های مدیریپژوهشارائه مدل مناسب برای صنعت خودروسازی ایران. 

(. ارائه مدلی مناسب جهت ارتقا اثربخشی فناوری در صنایع 1388سمیعی نصر، محمود ) و جعفری، پریوش

 .169-159 ، صص81شماره  پژوهش مدیریت،خودروسازی ایران. 
های شایستگی (. طراحی مدل1390) .بنیادی نائینی، علی و حاج کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هادیزاده، اکرم

 .43-23 ، صص8شماره  چشم انداز مدیریت دولتی،مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران. 

(. طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار. 1393) .کمیزی، اکبر و خراسانی، اباصلت؛ زاهدی، حسین

 .21-1 صص ،3سال اول، شماره  ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
  .راهکارهای مدیریت .هاهای ضمن خدمت در سازماناهمیت آموزش (.1387) .خوشنویس زاده، محمدرضا

 .تهران: نشر ویرایششناسی و علوم تربیتی. روش تحقیق در روان(. 1381) .دالور، علی

 .طالعات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مهای تحقیق در علوم اجتماعیروش(. 1386) .ساروخانی، باقر
 .تهران: آگاه های تحقیق در علوم رفتاری.روش(. 1376) .سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه

  تهران: نشر سمت. .سوم هزاره ضرورت آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه آن در (.1387) .شریعتمداری، مهدی

ای های حرفه(. شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی1393) .المعلیغو عبداللهی، بیژن؛ دادجوی توکلی، عطیه؛ یوسلیانی

 .48-25 ، صص49سال سیزدهم، شماره  های آموزشی،فصلنامه نوآوریمعلمان اثربخش. 
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(. عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن 1387) .ابراهیم پور، علیرضاو  فروغی ابری، احمدعلی؛ نادی، محمدعلی
 ، صص19شماره  ریزی درسی،برنامه -های علوم تربیتیدانش و پژوهشسالمی واحد خوراسگان. خدمت کارکنان دانشگاه ا

61-78. 

 تهران: نی ترجمه جلیل هادی. درآمدی بر تحقیق کیفی.(. 1391) .فلیک، اووه

 اشراقی -تهران: صفار ترجمه حسن دانایی فرد. پویش کیفی و طرح پژوهش.(. 1391) .کرسول، جان
(. بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مسئله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت 1389) .کرمی، مرتضی

 .113-89 ، صص19شماره  مطالعات برنامه درسی،خودروسازی. 

توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی: رویکردی نوین در آموزش و توسعه (. 1388) .کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم
  آییژ. تهران: مدیران.

فراسوی های ضمن خدمت. (. توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش1388) .متانی، مهردادو  کروبی، مهدی
 .30-7 ، صص9سال سوم، شماره  مدیریت،

(. طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو 1384) .سیداصفهانی، میرمهدی و کریمی کاشانی، امیرحسین

 .58-29 صص 9سال دوم، شماره  فصلنامه مدرس علوم انسانی،ستراتژی توسعه صادرات. در ایران با تاکید بر ا
ج(. 2) های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسیروش(. 1390) .گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس

 (.1996تهران: سمت )نشر اثر اصلی. احمدرضا نصر و دیگرانترجمه 

های (. تاثیر ابعاد دوره1392) .ناصری راد، هوشنگ و اپ زن، عبدالحمید؛ مهدی زاده، حسینمعتمدی نیا، زهره؛ پ

 ، صص6سال سوم، شماره  های ترویج و آموزش کشاورزی،مجله پژوهشآموزش ضمن خدمت بر حل مسایل سازمانی. 
107-118. 
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