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  براساس روش استاندارد مهارت  

  
  3راد و ليال نيك 2، اباصلت خراساني *1اكبر عيدي

 
 

  چكيده
ي آموزشي براساس ها بررسي نتايح تحقيقات مربوط به مميزي سيستم

، بيانگر آن است كه يكي از عوامل اصلي 10015استاندارد بين المللي ايزو 
ي آموزش ضمن خدمت كاركنان، عدم به كارگيري ها ناكارآمدي برنامه
شواهدي . باشد ي نيازسنجي آموزشي دقيق و عيني ميها روشها و تكنيك

مانند انتخاب سليقه اي و شناسايي نيازهاي غير ضروري كاركنان، برگزاري 
ي متعدد آموزشي غيرمرتبط، زوال اعتماد و كاهش مشاركت ها دوره

ي ها ي آموزشي ، عدم پرورش شايستگيها مديران در برنامه كاركنان و
از اينروي گرچه . مدنظر سازمان و اتالف منابع مالي گوياي اين مدعا است

در سالهاي اخير پيرامون مقوله نيازسنجي آموزشي مطالب فراواني به رشته 
تحرير در آمده است ، با اين حال ضرورت دارد تا مسئولين و كارشناسان 

شي با توجه به اهداف ، دامنه بررسي ، بودجه ، زمان و تيم نيازسنجي آموز
ي كالن سازماني اقدام به ها آموزشي ، در چارچوب استراتژي و جهت گيري

انتخاب و بكارگيري تكنيكي مناسب براي شناخت نيازهاي آموزشي خود 
عنوان  160به همين منظور اقدام به شناسايي نيازهاي آموزشي .نمايند
ي شركت مديريت منابع آب ايران از طريق روش استاندارد مهارت  شغل

شود تا در چارچوب  ارائه نتايج شغل  در اين مقاله تالش مي. شده است
و سواحل به عنوان يكي از مشاغل مورد  ها رودخانه كارشناس حفاظت

  . بررسي ، روش نيازسنجي آموزشي استاندارد مهارت تشريح گردد
  

زهاي آموزشي كارشناس حفاظت رودخانه و سواحل، نيا :كلمات كليدي
  .10015نيازسنجي آموزشي ، استاندارد 

  

  1390  اسفند 3: تاريخ دريافت مقاله
  1391 آبان 3: مقاله پذيرش تاريخ

 
ي انساني شركت ها مدرس دانشگاه پيام نور و مدير برنامه ريزي و توسعه سرمايه -1

  مهندسي سپاسد، تهران ، ايران
  ايران ، تهران بهشتي شهيد دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده استاديار -2
  ايران ، تهران ، ري واحد نور پيام دانشگاه مدرس -3
  نويسنده مسئول -*

  

Technical Note 
  

Need Assessment of Training Program in 
Water resources Management Company 
According to Standard Method of Skills  

  
A. Eydi1* , A. Khorasani2 and L. Nikrad3 

  
  

Abstract 
A survey of research findings related to the assessment of 
training programs according to the international standard 
(ISO) 10015 is indicated that one of the key factors of 
ineffectiveness of on-the job training programs is the lack of 
accurate need assessment technics and procedures. Instances 
such as personal preferences and unnecessary needs of 
personnel,, presenting numerous unrelated training programs, 
distrust and less cooperation of the personnel and managers, 
and developing merits not desired by the orgnization and 
therefore wasting the financial resources are all corroborating 
the hypothesis. The need assessment has been the focal point 
of many researches and books in the recent years. It is of 
utmost importance for managers and educational experts that 
with regard to the purposes, the budget, time, and the need 
assessment, choose and employ a proper technic in order to 
identify the training needs of their organization according to 
macro –organiational decisions. To this end 160 job titles 
have been assessed by the standard method of skills in the 
Iranian Water Resources Management Company. In this 
article it has been attempted to identify the training needs of 
the River and Coastal Conservation Department by the 
standard method. 
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  مقدمه  - 1
ي دانايي و  ي محوري سازمانهاي امروزي، توسعهها يكي از چالش

در تالشي مستمر در پي  ها اكنون سازمان. دانش سازماني است
در . اي خود بر مدار دانش هستند طراحي و استقرار رويكرد توسعه

چنين شرايطي توجه به منابع انساني به موضوعي راهبردي تبديل 
ي  كنند تا با توسعه ي مختلف تالش ميها شده و سازمان

ي ها ي نيروي انساني، ظرفيت خود را برابر چالشها شايستگي
فزايش داده و براي خويش مزيت رقابتي در عرصه مختلف فراروي ا

در واقع ، ) Schuler   Jakson , 1996( .كسب و كار ايجاد نمايند
 ها بسياري از سازمانهاي دولتي و خصوصي ضرورت تغيير در پارادايم

به دنبال اتخاذ موضعي فراكنشي و  را احساس نموده و
، براي رويارويي با ها كارامدترين و اقتصادي ترين استراتژي،كاربست

ي سنتي و ها از قالب مسائل جديد پيش رو و خروج هر چه سريعتر
بديهي . غير پويا و حركت به سمت سازمانهاي دانش بنياد مي باشند

 هاي سازماني كه درراهبرداست در چنين شرايطي يكي از مهمترين 
 سازگاري، بقاء و توسعه سازمانها مي تواند موثر واقع گردد،آموزش و
بهسازي سرمايه دانشي يا منابع انساني است كه بتواند حد قابل 

دانش (ه ، مهارتهاي پيشرفت) دانش چه(از دانش شناختي  قبولي
را در نيروي انساني سازمانها ) دانش چرا(و فهم سيستمي ) چگونه

  .)1385  نوه ابراهيم، عيدي. (براي رفع مسائل پيش روي ايجاد نمايد
غم  افزايش سرمايه گذاري و توجه روز افزون به ر ، علي با اين حال
در ميان تصميم  را دودلي  و نوعي ترديد نتايج تحقيقات، اين حوزه

ي آموزشي و نيز ها برنامه بودن در خصوص اثربخش ها گيران سازمان
 دهد ميي آموزشي را نشان ها گذاري تمايل آنها براي افزايش سرمايه

)Frances , Roland bee,2003 ( . در اين رابطه همچنان
  :نظير اينكه يي ها سوال
 چرا آثار و شواهد آموزش ، به خوبي مشهود نيست ؟ ‐
ي آموزشي به توسعه و كارآمدي افراد به نحوي ها چرا برنامه ‐

 موثر كمك نمي كنند؟
چرا كار آموزان و مديران آنها نسبت به تغييراتي كه انتظار مي  ‐

د، با ديده اي از ترديد رود از طريق فرايند آموزش حاصل شو
  نگرند ؟ مي

چرا كارآموزان در فرايند آموزش احساس كم آموزي و يا زياد  ‐
 كنند ؟ آموزي مي

، سود هاي آموزشي افزايش ميزان سرمايه گذاريبا وجود چرا  ‐
 ؟ سازمان افزايش پيدا نكرده است شركت و يا

)1999،Kirkpatrick(  
يكي از  دهد  ظر مي رسد  مييي دارد كه به نها نشان از وجود عارضه

شناخت دقيق  بي توجهي يا كم توجهي نسبت به آن عوامل اصلي 

در عمل يك ابزار آموزشي نيازسنجي . باشد نيازهاي آموزشي مي
گردآوري اطالعات است و چنانچه به درستي اعمال شود، سازمانها را 

 ي آموزشي خارج نموده وها از يك موضع واكنشي و مبهم در فعاليت
دقيقي را دهد و اطالعات  در يك موضع فراكنشي و شفاف قرار مي

  .نمايد مينياز كاركنان ارائه  دانش و مهارتهاي مورد پيرامون
)2006 ، Barbazette(.  در همين رابطه مهمترين اهداف انجام اين

شناسايي و تعيين اولويت وظايف اصلي شغل "تحقيق عبارت از 
سواحل ،  شناسايي وضعيت مطلوب و و  ها كارشناس حفاظت رودخانه

و نيز معرفي ) دانش ، مهارت و نگرشها(ي شغلي ها موجود شايستگي
بوده كه در قالب سواالت زير مورد  "نيازهاي آموزشي اين شغل

  :اند  بررسي قرار گرفته
وظايف اصلي تشكيل دهنده شغل كارشناس حفاظت  .1

 باشد؟ مييي ها وسواحل چيست و داراي چه اولويت ها رودخانه
وضعيت مطلوب دانش ، مهارت و نگرشهاي مورد نياز شغل  .2

 وسواحل چيست ؟ ها كارشناس حفاظت رودخانه
وضعيت موجود دانش ، مهارت و نگرشهاي مورد نياز شغل  .3

 وسواحل چيست ؟ ها كارشناس حفاظت رودخانه
و  ها نيازهاي آموزشي شغل كارشناس حفاظت رودخانه .4

  ي برخوردار مي باشد؟ها سواحل چيست و از چه اولويت
  
  ي و نمونه آمار هجامع - 2

 كارشناسانو بررسي در اين تحقيق كليه مديران  آماري مورد  جامعه
، در رابطه با شغل كارشناس  خبره شركت مديريت منابع آب ايران

گيري نفر كه با روش نمونه 70به تعداد  و سواحل ها رودخانه حفاظت
هاي ما در ابتدا از ميان استانها كه خوشهكه ) اي چند مرحله(اي  خوشه

با توجه به جدول و  گرديداستان انتخاب  10دهند را تشكيل مي
انتخاب  ساده گيري تصادفي با روش نمونه نفر خبره 59 تعدادمورگان 
 . گرديدند

  
   سوال اولنتايج بررسي  - 3

مواقع داليل مختلفي نظير  عدم  اكثرنشان مي دهندكه در  ها بررسي
تدوين شرح وظايف مشاغل، منسوخ بودن وظايف، عدم اضافه شدن 

ي سازماني بوجود ها كه با ورود تكنولوژي و يا ضرورت وظايف جديد
توجه به فعاليتها و اقدامات و  وآمده اند، تنظيم غيردقيق و غير علمي 

نه وظايف اصلي و فرعي در تنظيم شرح وظايف مشاغل باعث 
درستي تشخيص داده نشوند و زمينه غير  گرديده نيازهاي آموزشي به
ي ها لذا ضروريست تا در نيازسنجي. يدموثر بودن آموزشها بوجود آ

، قبل از شروع پذيرد  كه با روش استاندارد مهارت صورت ميآموزشي 
درست نسبت به كيفيت شرح وظايف مشاغل  يكار به درك و تصوير
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در اين مرحله از از اين جهت،  )1389خراساني ، عيدي (دست يافت 
ي كه با توجه به اي متشكل از خبرگان طريق تشكيل كارگروه

معيارهاي سطح عملكرد شغلي باال، تحصيالت مرتبط و ميزان 
اقدام به بازبيني اوليه شرح وظايف شغل  شناسايي  شده بودند، ،تجربه

وظايف اصلي، "بر مبناي   و سواحل ها رودخانه حفاظتكارشناس 
از اين طريق ابتدا فعاليتها و اقداماتي . و اقدامات گرديد فعاليتها فرعي،

كه از اهميت كمتري نسبت به وظايف اصلي و فرعي برخوردار بودند، 
  . از جريان بررسي خارج شدند

  
ضرورت و اهميت «وظيفه از چهار شاخص  سپس ، براي بررسي هر

سطح دشواري «، »فراواني و تكرار وظيفه در يك هفته«، « وظيفه
» مدت زمان انجام وظيفه در طول يك هفته«و » نجام وظيفه ا

ي متفاوتي در ها شاخص داراي وزن 4، از آنجا كه اين  لذا. استفاده شد
تشكيل وظايف اصلي هستند ابتدا از روش تحليل عاملي براي 

، عامل يا  تحليل عاملي. استفاده شد ها محاسبه وزن هريك از شاخص
بستگي ميان متغيرها را مشخص ي تشكيل ساختار همها عامل
يا همان (يعني سهم همبستگي هر آيتم را با عامل اصلي . كند مي

مشخص مي كند كه اين سهم را وزن يا اهميت عامل ) وظيفه اصلي
- از آن براي محاسبه ميانگين وزني استفاده مي ند كهنام مذكور مي

رد نيست البته بايد توجه داشت كه ضرايب تحليل عاملي استاندا. گردد
برده شد تا وزنها  1تا  0و براي سهولت در كار، آنها به مقياس 

نتيجه  1جدول . تر شود تر و فهم و محاسبات آن راحت ملموس
حاصل از تحليل عاملي براي محاسبه وزن هريك از شاخصها را 

  .دهد نشان مي
 

  ها آيتم وزن - 1 جدول
  هاشاخص وزن
 يك هفته مدت زمان انجام وظيفه در طول 0.32
 سطح دشواري 0.31
  فراواني و تكرار در طول يك هفته كاري 0.23
 ضرورت و اهميت 014
 جمع 1

، نوبت به اولويت بندي  ها پس از روشن شدن وزن هريك از شاخص
بندي وظايف از روش  يتودر اين مرحله براي اول. رسد وظايف مي

طرفه يا يك راههتحليل واريانس يك. تحليل واريانس استفاده شد
به شكل  تساوي ميانگين چند جامعه مستقل براي آزمون فرض

gHمقابل   µµµ === ...:  كه در اين رودبه كار مي210
ذكر  ي پرسشنامه ها پرسشكه بصورت  شرح وظايف شغلبررسي 

بصورت  فرض آماريباشند كه در  مي يجوامع مستقلهمان اند،  شده
gµµµ === براين اساس نحوه .  اده شده استنشان د 21...

) 1(تنظيم فرض آماري و فرض مخالف به شرح رابطه شماره 
  فرض آماري و فرض صفر -1رابطه شماره . باشد  مي

)1(       
ji

g

H

H

µµ

µµµ

≠

===

:

...:

1

210  

 حفاظتنتايج  تحليل واريانس را براي وظايف كارشناس  2جدول 

  . دهد  نشان مي و سواحل ها رودخانه
  

كه از مشاهده نتايج جدول فوق مشهود است، با توجه به همانطور 
باشد فرض صفر  مي كمتر 05/0از   سواالت  اينكه سطح معني داري

براي  )شود زماني كه فرض صفر رد مي( در اين شرايط. شود رد مي
به عنوان ابزار )   Duncan Test( آزمون دانكنبندي از پس اولويت

ي زوجي در ها زمون دانكن براي مقايسهآ .استفاده شد ها يافتن اولويت
شود مورد استفاده  هنگامي كه فرض صفر در تحليل واريانس رد مي

براساس كه را  وظايف نتايج اولويت بندي 3جدول  .گيرد قرار مي
  . دهد نشان مي انجام شده است را آزمون دانكن

  
بندي وظايف شغلي به تيم تحقيق اين امكان را  بررسي و اولويت

هد تا از مطالعه و صرف زمان و هزينه بر وظايفي كه داراي د مي
ي ها تري هستند، خودداري نمايند و در نتيجه دوره اولويت پايين

در اين . آموزشي براي وظايف با اولويت و مهم شناسايي شوند
با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي سوال اول كه در  خصوص،

خبرگان وظايفي كه در پنج نشان داده شده است، تيم  3جدول 
اولويت اول قرار داشت را جهت بررسي نيازهاي آموزشي انتخاب 

  .نمود
  

  نتايج تحليل واريانس  - 2جدول 
  سطح معني داري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  5.194  28  145.438  )سواالت (هابين گروه
  0.748  841  629.483  هادرون گروه  0.000  6.940

    869  774.921  كل
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  و سواحل ها رودخانه حفاظتاولويت بندي وظايف كارشناس  - 3 جدول
 گذاري بستر و حريم منابع آب سطحي در محدوده تعيين شده ، مطالعه و اعالم نظر كارشناسي در ارتباط با تعيين، اعالم و عالمتبررسي  اول 

 بررسي ، مطالعه و اعالم نظر كارشناسي در خصوص صدور مجوز در بستر و حريم منابع آب سطحي محدوده تعيين شده دوم 
 كارشناسي در خصوص حفاظت بستر و حريم منابع آب سطحي و كنترل سيالببررسي ، مطالعه و اعالم نظر  سوم

 چهارم 
  هاي مختلف ارباب رجوع در مورد حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل منابع آب بازديد و تهيه گزارش كارشناسي در خصوص درخواست

 سطحي در محدوده تعيين شده
 و حريم منابع آب سطحي و پيشنهاد راهكارهاي فني در خصوص جهت ساماندهي آنهابازديد و تهيه گزارش نابساماني در بستر  پنجم 

  
 نتايج  بررسي سوالهاي دوم و سوم  - 4

نامه به منظور گردآوري اطالعات درباره سوال در بخش دوم پرسش
مشاغل دوم و سوم تحقيق، ابتدا استانداردهاي آموزشي هريك از 

مشخص نمودن اينكه هر وظيفه به چه ( براساس تحليل وظايف
كه  O*NET، بررسي شبكه شغلي)استانداردهاي آموزشي نياز دارد

اطالعات مختلفي را نظير شرح وظايف، توانمندهاي موردنياز، 
هاي شغلي  پيرامون مشاغل در رشته... هاي مورد نياز و  عالقمندي
و نيز دريافت نظرات متخصصين مربوطه شناخته و  نمايد ارائه مي

در اين قسمت براي هر  .داده شد براي پاسخگويي در پرسشنامه قرار
در  استاندارد آموزشي يك وضعيت مطلوب و يك وضعيت موجود

از شغل را به ابتدا ميزان ني) خبرگان(نظرگرفته شده بود و پاسخگويان 
جهت شناسايي وضعيت ) سوال دوم تحقيق( استانداردهاي آموز

مطلوب و سپس وضعيت موجود شاغلين شغل مورد نظر را نسبت به 

از طريق پاسخگويي بر ) سوال سوم تحقيق(استانداردهاي آموزشي 
كه يك طيف  درجه اي طيف ليكرت 5هاي  يكي از گزينه

بيانگر نتايج بدست  1  نمودار. نمودند  اعالم مي باشد،  سنج مي نگرش
    .باشند آمده مي

  
فوق مشهود است، ميانگين كلي  نياز به  همانطور كه از نمودار

 )خط بااليي نمودار(استانداردهاي آموزشي در حالت وضع مطلوب 
درصد و ميانگين كلي وضع موجود شاغلين  شغل  81يا  4.26دود ح

در ) خط پاييني نمودار(كه  و سواحل ها رودخانه حفاظتكارشناس 
است كه اين مقدار حاكي از يك شكاف  38يا حدود  2.5حال حاضر 

و ميزان نياز شاغلين اين شغل به استانداردهاي آموزشي درصدي  43
  .داردشغل 

  
  مقايسه وضع مطلوب استانداردهاي آموزشي و وضع موجود  -1نمودار 
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 نتايج بررسي سوال چهارم  - 5

استانداردهاي (بندي نيازهاي آموزشي  به منظور اولويتدر اين قسمت 
تحليل به جهت سطح باالي دقت از آزمون آماري ابتدا ) آموزشي

ي تعقيبي ها از آزمون اما با رد شدن فرض صفر،. واريانس استفاده شد
رد شدن كه استفاده از آن در شرايط و از آن جمله آزمون دانكن 

. كند، استفاده گرديد فرض صفر تحليل واريانس ضرورت پيدا مي
آموزشي  نيازهايتحليل واريانس براي تساوي ميانگين كليه  4 جدول

  .     است و سواحل ها رودخانه حفاظتكارشناس 
  

دهد، چون سطح معني داري  نشان مي 4 همانطور كه بررسي جدول
شود و با توجه به د ميكمتر است، فرض صفر ر 05/0از   008/0

استاندارد  20براي بين وضع مطلوب و موجود اينكه  ميانگين شكاف 
بندي  لذا از آزمون دانكن جهت اولويت. آموزشي مساوي نيست

نتايج بدست آمده نيازهاي آموزشي . نيازهاي آموزشي استفاده شد
مشخض نمود كه بر آن  اولويت  سه گروه از شناسايي شده را در 

نشان داده شده است،  5كه در جدول هاي آموزشي  اساس دوره
  . استخراج گرديد

  
 آموزشي را براي كارشناس يها دورهفهرست نهايي عناوين  5  جدول

   .دهد  نشان مي  و سواحل ها حفاظت رودخانه
  

    نتيجه گيري  - 6
و به  شركت مديريت منابع آب ايران با درك اهميت اين موضوع

منظور افزايش سطح اثربخشي فعاليتهاي نظام آموزش و بهسازي 
خود ، اقدام به اجراي طرح نيازسنجي آموزشي مشاغل غير تكراري، 

  .از طريق روش استاندارد مهارت نمود
  

  تحليل واريانس  - 4 جدول
  سطح معني داري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  2.439  29  70.740  هابين گروه
  1.385  840  1163.586  هادرون گروه  0.008  1.761

    869  1234.326  كل
  آموزشي يها دوره عناوين - 5 جدول

  

عموميتخصصي 
*ارزيابي فني طرح ها   1
2ILWIS   در مهندسي آب با نرم افزار GIS استفاده از*
*روشهاي اجرايي حفاظت  سواحل  3
*پروژه  روشهاي اجرايي حفاظت  سواحل  4
*تعيين حريم و بستر رود خانه و هيدرومتري 5
*حقوق و تعيين  حريم  منابع  آب  6
*پروژه حقوق و تعيين  حريم  منابع  آب  7
* رود شناسي 8
*مدل سازي در مهندسي رودخانه و وسواحل   9
*نقشه كشي و نقشه خواني   10
 *هيدروليك 11
 *آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري   12
* اقتصاد مهندسي 13
*اصول گزارش نويسي فني  14
* مديريت زمان 15
*مهارت ارتباطي و نوشتاري موثر   16

رديف
عنوان دوره هاي آموزشي كارشناس حفاظت       

رودخانه ها و سواحل
نوع دوره 
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و  ها رودخانه حفاظتكارشناس در اين مقاله تالش شد تا نتايج شغل 
گيري از روش استاندارد مهارت معرفي  چارچوب بهرهدر  سواحل
نتايج بدست نيازهاي آموزشي  را در سه اولويت نشان داد كه از . گردد

،آشنايي با اصول و مباني   رودخانه  آن ميان  آشنايي با مورفولوژي
GIS ،  وكاربردهايGIS ، نكات  و رعايت  مصالح  مقاومت  آشنايي با  
هاي مختلف و استفاده از  م نقشه با مقياس، مهارت در رس ايمني
  به  آن  و هدايت  امواج  كشي ، مهارت در محاسبات افزارهاي نقشه نرم

در اولويت   سواحل  حفاظتي  هاي  سازه  ، مهارت در طراحي  سازه  سمت
ي آموزشي  ارزيابي و نظر دهي ، ها همچنين دوره. اول قرار گرفتند

، روشهاي  ILWISآب با نرم افزار در مهندسي  GISاستفاده از 
، تعيين حريم و بستر رود خانه و هيدرومتري،  سواحل  اجرايي حفاظت

برخي ... رود شناسي، مدل سازي در مهندسي رودخانه و وسواحل و 
 در پايان . ي شناسايي شده در اين شغل مي باشندها از عناوين دوره

ير  زمان بر بودن، ي بكارگيري اين  روش نظها با توجه به محدوديت
عدم وجود شرح مشاغل معتبر، مشكالت مربوط به تشكيل 

از رهيافت اين  ... ي تخصصي مختلف، هزينه بر بودن و ها كميته
بررسي و به جهت افزايش ميزان موفقيت بكارگيري اين روش در 

  :گردد  پيشنهاد ميموارد زير ساير سازمانها ، 
 ) درصورت موجود بودن ( بررسي مستندات استراتژيك سازماني  ‐
و  ها انجام مصاحبه با مديران و افراد كليدي پيرامون دغدغه ‐

 انتظارات آموزشي 
 بررسي و ارزيابي تحقيقات مشابه گذشته  ‐
هاي  بررسي نظام نامه كيفيت سازمان در صورت استقرار سيستم ‐

 كيفي 

فرآيندهاي موجود سازمان و ي ارزيابي ها شناسايي شاخص  ‐
 ي مورد نياز ها مصاحبه با مديران فرآيندي پيرامون شايستگي

بهره گيري از خبرگان مشاغل جهت مشاركت و تشكيل  ‐
هاي تخصصي نيازسنجي آموزشي با در نظر گرفتن سازو  تيم

 كارهاي انگيزشي مناسب 
در  O*NETشبكه شغلي گيري از اطالعات موجود در بهره ‐

 مطالعه  حوزه مورد
  
  مراجع - 7

ي كاربردي نيازسنجي ها تكنيك ")1389(. ا ،، عيدي.ا ،خراساني
تهران  " 10015 آموزشي در چارچوب استاندارد بين المللي ايزو

  انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي : 
اعتبارسنجي راهبرد ي برا ي خلق ) 1385( .ا ،، عيدي.ع ،نوه ابراهيم
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