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ين آموزش كاركنان و جايگاه آن در سازمانتبي  

 

 : مفهوم آموزش كاركنان -)1

 هستند كه سخن از هريك بيدرنگ ديگـري را بـه            م يكديگر و انساني دو واژه الزم و ملز      نيروي و   آموزش      

.  انـساني اسـت    نيرويامروزه ثابت شده است كه آغاز هر گونه توسعه، پيشرفت، آموزش            .  متبادر مي سازد   ذهن

 شـدن و افزايش دامنه دانش بـشري، همگـام         » تكنولوژي«  توجه به روند رو به گسترش فن آوري          با خصوصاً

 ايـن  تحقق متولي  دردستگاههاها از ضروريات است، كه واحد آموزش كاركناننيروي انساني با آخرين دستاورد  

 . ضرورت مي باشد
 

   :ونياز آموزشي در سازمانها)كوتاه مدت تخصصي( جايگاه آموزشهاي حين خدمت  -)2

ـ    ــي ايج ــت رقابت ـ مزي يك سازمان   دارايي ارزشمندي كه براي            ـ  ـاد مـي كن  يـك سازمــان    ان  ـد، كاركن

 م گوشزد ـل كرايسلر، رابرت ايتون، ضمن بيان اين مطلب به مديران قرن بيست ويكـرعامــند، مديهست

د و آمـوزش    ـــ نكه به كاركنانتان انگيزش دهيد و آنـان را توانمنـد سازي           ـازماني شما و اي   ـفرهنگ س : ندنمي ك 
 . صحنه رقابت ميشودران متمايز مي سازد و سبب پيشتازي شما درـدهيد، چيزي است كه شما را از ديگ

اي سنتي است كـه     ـــت سازمان در مقابل روشه    ـ يكي از روشهاي پيشرفته هداي     )TQM (مديريت كيفيت جامع  

مار مـي   ـــ ارجي بـه ش   ـــراي حفظ بقا در صحنه رقابت داخلي و خ        ــباتاكيد برنقش منابع انساني، رويكردي ب     

 .رود

. ربرد آن سـبب برتـري عملكـرد سـازمانها مـي گـردد             مديريت كيفيت جامع يك مفهوم كلي است كه كا              

نگ جهاني دوم نظرات دمينـگ و جـوران در ژاپـن            ــپس از ج  . خاستگاه اوليه آن در اياالت متحده امريكاست      

مورد توجه قرار گرفت و باكسب موفقيت ژاپن در بازارهاي جهاني، از مديريت كيفيت جـامع در خـارج از ژاپـن             

ره مند شد،  ــنكه بخش توليد اولين بخشي بود كه از مزاياي نهضت جديد مديريت به            باوجود آ . نيز استقبال شد  

يت جـامع كـاربرد     ـريت كيفـ  ـــ از آنجـا كـه مدي       ت كيفيت جامع به بخش خدمات نيز گسترش يافت        ـريـمدي

گسترده اي در بخشهاي مختلف دارد، در چند سال اخير توجه نظامهاي آموزشي نيز به مديريت كيفيـت جـامع      



ـ  . رو شده است  ــلب شده و استفاده از اين رويكرد بااستقبال فراواني روب         ج فيت ـــ وزش و كي  ـباط بـا آمـ    ـدر ارت

ـ    ــه آم ــاولين جنبه نشان مي دهد كه چگون      : ع دوجنبـه اصلي مطرح است    ـجام واند بـه معرفـي،     ـوزش مـي ت

اربرد مديريت كيفيـت جـامع      ك(ند  ــان مديريت كيفيت جامع كمك ك     ـند در حال جري   ـايت فراي ــتوسعه و حم  

ازكيفيـت  د كه چگونه مي     ــان مي ده  ــبه دوم نش  ــ، وجن )در يك واحد توليدي و آموزش چگونگي اجراي آن        

 ).كـاربرد مـديريت كيفيـت جـامع در بخـش آمـوزش             (.آموزشي كه ارائـه مـي شـود حـصول اطمينـان نمـود             

از طرف ديگر، كيفيت آمــوزش نقـش  . دآموزش يك بعد ضروري فرايند مديريت كيفيت جامع به شمار مي رو     

آموزش با كيفيـت بـه چگـونگي        . كندــفا مي ــعه سازماني اي  ــساني و توس  ــتعيين كننده اي در توسعه منابع ان      

 .آموزش داللت دارد

 
  :كيفيت در نظام آموزش كاركنان -)3

تجملـي بـودن    »يـا   «  )GOODNESS(در اصطالح عاميانه براي كيفيـت معادلهـايي چـون خـوب بـودن                      

)LUXURY(       ي براي اندازه گيري كيفيت بـه دسـت         ــها مبناي ــاز آنجا كه اينگونه معادل    . به كار برده مي شود

ورت درك كنند و براسـاس آن بتـوان         ــنمي دهند، ارائه تعريفي از كيفيت الزم است كه همه آن را به يك ص              

     .را انـــدازه گيري كردميزان به دست آوردن يا به دست نيـــاوردن كيفيت 

در فرهنگ مديريت كيفيت جامع به هر دو ديدگاه اهميت داده مي شود، ولـي عمـدتاً بـر ديـدگاه دوم                               

از اين رو، كيفيت از مشتري شروع مـي         . ف مي شود  ــري تعري ــني كيفيت از ديدگاه مشت    ــتاكيد مي شود، يع   

به زعم برنـارد فورنيـه،      . ل تغيير مشتري تداوم مي يابد كه پاياني ندارد        شود و باتوجه به نيازها و انتظارات درحا       

 .كيفيت يك سفر بي پايان است

 دو ام آمـوزش كاركنـان  ـــــ در نظيت ــــ طه بـا كيف ــــ ع، در راب ــيت جام ـريت كيف ـــوجه به مدي  ــبات      

 :سئوال اصلي مطرح است

ي ارائـه مـي كنـد چيـست؟ و         ـي كه نظـام آموزشـ     ــ خدمات اتــداردها يا مشخص  ــ اينكه، استان  اولين سئوال  

گر، ـــ وي دي ــــ د؟ از س  ـــ اينكه، مشتريان نظام آموزشي چه كساني هستند و چـه نيازهـايي دارن            سئوال دوم   

از ايـن رو،    . منظور داشـت  ) درونداد، فرايند و برونداد   (كيفيت نظام آموزشي را بايد در رابطه با تمام اجزاي نظام            

اي تصريح شـده    ــجز نظام آموزش كاركنان در ارتباط با استانداردهاي از قبل تعيين شده و هدفه             ت هر   ــكيفي

 .تعريف مي گردد) كه براساس نيازهاي مشتري تدوين مي شود(

ن اساس كيفيت نظام آموزشي به طور اعم، و كيفيت نظام آموزش كاركنان به طـور اخـص را مـي                     ــبراي      

 :كردتوان به صورت زير تعريف 
شـامل فراگيـران،    ( به ميزان همخواني دروندادهاي نظام آمـوزش كاركنـان           :يت درونداد كيفّ �

تانداردهاي ازقبل تعيين شده و همخـواني       ــبا اس ) ابع آموزشي، برنامه و غيره    ــمدرسان، من 

 .دروندادها با هدفها اشاره دارد

ـ  –ند ياددهي   ـزان تطابق فراي  ــ به مي  :يت فرآيند كيفّ  �  -، و فراينـدهاي سـاختاري       ري يادگيـ

 .مديريتي باآنچه از آن فرايندها انتــظار مي رود، اطالق مي شود

شامل آمـوزش   (نان  ـوزش كارك ـام آم ــج نظ ــاره به اين دارد كه نتاي     ــ اش :رونداديت ب كيفّ �

در مقايسه با مجموعه استانداردهاي پذيرفته شـده و هـدفهاي تـصريح             ) ديدگان و خدمات  

 .دازه رضايت بخش هستندشده تا چه ان



ايت آموزش ديدگان، كارفرمايان و جامعه از اثري كـه نظـام         ــزان رض ــ به مي  :يت پيامد كيفّ �

 .آموزش كاركنان در محيط كار و زندگي واقعي مي گذارد، اشاره دارد

هـاي  مده مديريت كيفيت جامع مي توان مدلهايي براي كـاربرد در محيط           ـبه هاي ع  ــاس جن ـراين، براس ــبناب

ريه، مدل و اصل در يك موقعيت خاص مستلزم شـناخت وضـعيت             ــرد هر نظ  ــاما كارب . آموزشي طراحي كرد  

لذا با مطرح كردن اصـول مـديريت        . ظور كاربرد بهتر صورت گيرد    ـموجود موقعيت است تا تطبيق مناسب به ن       

ا مشخص كرد و در نتيجه    كيفيت جامع در امر آموزش مي توان وضعيت موجود كيفيت نظام آموزش كاركنان ر             

فيت جامع شامل چهارده اصل اسـت كـه   ـمديريت كي. زمينه اي براي ارتقاي كيفيت نظام موردنظر فراهم آورد      

 .توسط دمينگ ارائه شده است

دراينجا به تفصيل به آنها پرداخته مي شود و كاربرد هريك را در نظام آمـوزش كاركنـان مـوردنظر قـرار مـي                        

 .دهيم
 ):جهت مطالعه ازاد(  مينگ در نظام آموزش كاركنانكاربرد اصول د

 توسـط دمينـگ و سـايرين        1940 و   1930ه هـاي    ـــ اساً در ده  ـــ  اس ،اگرچه تفكرات درباره كيفيت              

دمينـگ يـك    . ترش يافـت  ــر در غـرب گـس     ـــ ار دي ــتوسعه يافت، ولي توجهات مربوط به كيفيت جامع بسي        

 شـروع   1930در دهـه    . دـ متولد ش  1900ال  ــ در رشته فيزيك بود كه در س       آماردان آمريكايي با درجه دكتري    

كارانش اثر هـاثورن    ــو و هم  ــدر آنجا بود كه ماي    . به كار در كارخانه هاثورن وسترن الكتريك در شيكاگو كرد         

 را كشف كرده و وجود سازمانهاي غيررسمي را در ساختار 

مـشاركت اوليـه دمينـگ در امـر     . ات مورد شناسايي قرار دادنـد    سازمانها و اهميت آن برروي بهره وري و عملي        

ينگ ـــ  و دم  زوارتـــ هاي آماري ش  ــروش. وده است ــ ب زوارتـاري ش ــهاي آم ـوسعه روش ـــكيفيت مربوط به ت   

 STATISTICAL PROCESS CONTROL(اري ــــ ند آمـرايــترل فــنوان كنــنون به عــــكه اك

SPC( ب با اطالعاتي از روند روابط انساني در ارتباط با كار مايو و همكـارانش،               ــركيود، در ت  ــيده مي ش  ــ نام

 .نظريه مديريت كيفيت جامــع را به وجود آورده است

ن شروع كرد و نهضت كنتـرل كيفيـت         ـــنايع ژاپ ــود را با ص   ــكاري خ ــ هم 1950ال  ــگ در س  ــدمين      

ا توصيه كرد كه كار خود را با شناسايي اينكه مشتريان آنهـا چـه               به ژاپني ه  . محصوالت ژاپني را به وجود آورد     

 .همچنـين آنهـا را تـشويق كـرد بـا نگـرش سيـستماتيك بـه حـل مـسائل بپردازنـد               . مي خواهند شروع كنند   

نترل ـينگ و جوران را به كـ      ــرات دم ـــژاپني ها تفك  .  وه اين نگرش به چرخه دمينگ شهرت دارد       ــنح      

ق ـــ ن طريـرش داده و از ايـگستTotal Qualty Control =TQC ١* ع امـــت جـــكيفي

در ايـن زمينـه،     . رده انـد  ــاد ك ــا را ايج  ــته و هم بسياري از آنه     ــبسياري از بازارهاي جهاني را در دست گرف       

به فيت جامع به شيوه ژاپني را       ـرل كي ـــميت خاصي برخوردار است، كسي كه كنت      ـــكاوا از اه  ــكارهاي ايشي 

 .عنوان تحولي در انديشه مديريت بيان مي دارد

 در آمريكا برگزار كرد، نياز به تغيير و انتقال جامع نحوه        1980دمينگ در همايشهايي كه در نيمه اول دهه               

ك به مديران براي درك و اجراي انتقـال الزم  ــمديريت غرب را مطرح ساخت و چهارده نكته را به منظور كم   

م در سازمانهاي كوچك و هم در       ـروف هستند كه ه   ــاين نكته ها به اصول چهارده گانه دمينگ مع        . ارائه كرد 

 . زرگ، اعم از خدماتي و توليدي قابل اجراستـاي بـــسازمانه
 

 
 ISO  10015استاندارد ايزو : 1توضيح ** 



 براى حل مشكل 10015:1999ندارد  استاISO دستورالعمل آموزش، ابزارى كارامد در كمك به سازمانها،-مديريت كيفيت

 .اندازه گيرى كارائى آموزش و در نتيجه قضاوت كردن در مورد سرمايه گذارى در زمينه توسعه كارمندان است

 :موارد ذيل از فوايد اين استاندارد بين المللى هستند

 .  قابل درك است١- ISO(9001(يت       به راحتى براى شركتهاى آشنا با فرايند رويكرد استاندارد سيستم مديريت كيف-1

 را اجرا كرده اند، مى توانند از اين٢- EFQM يا TQM      سازمانهايى كه ساير ابزارهاى كيفى نظير مدل -2

 .استاندارد استفاده كنند

 سازمانى  به منظور برآورده كردن الزامات نيازهاى آموزش كيفيت، دستورالعمل هايى را در زمينه فناورى آموزش و آموزش-3

 .ارائه مى كند

  سرمايه گذارى آموزشى را به عملكرد سازمانى مرتبط كرده و نيازمند آموزشى است كهISO 10015  استاندارد 

 مبتنى بر اصول تعليم و آموزش سازمانى باشد 
رازبي و ديگران در ـوران، ك دمينگ، ج: هرچند بر پايه كارهاي برخي از پيشگامان جنبش بهبود كيفيت مانند)TQM(مديريت كيفيت جامع

 ژاپن، آمريكا و اروپا پديدار شد، اما مدل جامع آن به تدريج و با بهره گيري از نوآوريهاي مديريت در زمينه هاي مختلف شكل گرفته است



 مــستــسي   1993  ور استوار است كه آن را درــهار محــينگ بر چــانه دمــارده گــول چهــاص      

 :اين محورها عبارتند از. ناميد )PROFOUND KNOWLEDGE SYSTEM(رف ش ژــ دان

 ارج نهادن به ديدگاه كل گرا و توجه به نگرش سيستمي )1

 كمك گرفتن از روشهاي تحليل آماري براي شناخت عوامل به وجود آورنده تغييرات )2

3(  را ستن از نظريه شناخت به منظــور پيش بينـي رويـدادهايي كـه فراينـد عمليـات                  ياري ج

  تحت تاثير قرار خواهد داد

 به كارگرفتن دانش روان شناسي در برانگيختن نيروي انساني براي مشاركت بيشتر  )4

 .كاركنان از اولين مرحله فعاليتها تا آخرين مرحله كه بازده موردنظر حاصل مي شود

ت مطلوب، مـورد توجـه      تهاي مختلف براي دستيابي به كيفي     ـدر سازمانها و فعالي   نيزاصول چهارده گانه دمينگ     

. قرار گرفته و نتايج آن چنان رضايت بخش بوده است كه نظامهاي آموزشي به استفاده از آن راغب شـده انـد                     

ارده گانه يادشده را كه درباره نظام آمـوزش و پـرورش و نظـام دانـشگاهي         ـــول چه ــتا بايد اص  ــدر اين راس  

ازايـن رو، بـه     . نان نيز موردنظر قـرار دهـيم      ـوزش كارك ـام آم ـده است، در چارچوب نظ    ــمورد بررسي واقع ش   

منظور فراهم ساختن زمينه ارتقاي كيفيت نظام آموزش كاركنان، اصـول مـديريت كيفيـت جـامع را در نظـام                     

 :مربوطه به صورت زير موردنظر قرار مي دهيم

 
بـود مـستمر     اهداف نظام آموزش كاركنان را مشخص سـازيد و كوشـشهاي نظـام را از طريـق به                  )الف  

 .فعاليتها به سوي آن اهداف هدايت كنيد

انجام اين امر مـي توانـد بـا برنامـه           . دــهبود ياب ــان بايد ب  ــداف، نظام آموزش كاركن   ــيل به آن اه   ــدر راه ن  

يان مدت در چارچوب برنامه اي بلندمدت براي رسيدن به هدفهاي آموزشـي ميـسر               ــاه مدت و م   ــريزي كوت 

 شود 

بـه  . رددــــ ال تغيير سازمان براي برتري عملـــكرد تعييـــن گ         ــيازهاي درح ــها بايد براساس ن   كه اين هدف  

زي بلندمدت بايد بااستفاده از پژوهشهاي كاربردي به تـشخيص وضـع موجـود و كاسـتيها                 ـــمنظور برنامه ري  

 . پرداخت
(١) TQC: Total Quality Control 

 
بااجزاي نظام آموزش كـاركنان آشكار و چگونگي آنها         ي را در رابطه   د تغييرات متغيرهاي اصل   ـچنين رون ـــهم

 .را پيش بيني كرد
  ي را مي بايست به كاربستجهت توسعه نظام آموزش كاركنان، روشهاي جديد ) ب 

نان ــــ ام آموزش كارك  ـــبه منظور آموزش و توسعه كاركنان در جهت برتري عملكرد سازمان بايد در نظ                   

الزمـه ايـن امـر كـاهش مقاومــت در           . مال كرد ــار را اع  ـد ك ــهاي جدي ــرا درآورده و روش   ــ به اج  ر را ـتغيي

 .ل تغييـر و مسئوليت پذيري بيشتر مسئوالن آموزش در قبال سازمان استـمقاب

 

  شودمتحول مي بايست  نظام ارزشيابي آموزشي را )ج 

انجـام  . يري بيشتر را ترغيـب سـازد      ــوزش و يادگ  ــ آم نظام ارزشيابي آموزشي بايد چنان متحول شود كه             

مال فلـسفه پيـشگيري از طريـق سـنجش رفتـار ورودي يادگيرنـدگان و ارزشـيابي        ـد بااعـ ــر مي توان ـاين ام 



زمينـه، درونـداد، فراينـد،    (يابي را بايد در مـورد تمـام اجـزاي نظـام     ــمچنين ارزش ـه. تشخيصي صورت پذيرد  

 . كرداعمال) برونداد و پيامد

 
 ار گرفته شود افزايـش كارايي نظام آموزش كاركنان را به طور مستمر مورد نظر قر)د 

تهاي ـــ يت نظام آموزش كاركنـان مـستلزم منظورداشـتن ديـدگاه سيـستمي نـسبت بـه فعالي                 ــبود كيف ــبه 

روني و بيروني   براي اين امر بايد رويدادهايي كه موجب كاهش كارايي د         . يل كارايي آن است   ـي و تحل  ـوزشـآم

الزم به ذكر است كه كارايي دروني در رابطه بـا برونـدادهاي           . مي شوند را شناسايي كرد تا تحت كنترل درآيند        

ي بيرونـي در رابطـه بـا پيامـدهاي نظـام      ـــ نظام آموزش كاركنان نسبت به هزينه هاي به عمل آمـده و كاراي  

 . شودآموزش كاركنان نسبت به دروندادهاي آن درنظر گرفته مي

آموزشـي   متي از خـدمات آموزشـي مـوردنظر سـازمان از طريـق موسـسات            ــجا كه قس  ــچنين از آن  ــهم     

يفيت اين خدمات از اهميت خاصي برخـوردار اسـت، لـذا در ايـن               ــه به ك  ــردد، توج ــين مي گ  ــپيمانكار تام 

 .ي موردنظر نمي تواند تعيين كننده باشدــزمينه، قيمت خدمات آموزش

 

 بهبود بخشيدمي بايست  به طور مداوم فرآيندهاي نظام آموزش كاركنان )ه 

) الف: (مهمترين اين فرآيندها عبارتند از. نظام آموزش كاركنان از فرآيندهاي گوناگوني تشكيل شده است 

در .  مديريتي-فرآيندهاي ساختاري ) ج(فرايند پژوهشهاي كاربردي، و ) ب(ري، ـ يادگي–ي ـفرآيند يادده

ن فرآيندها بايد نيازهاي واحدها و افراد ذيربط را از طريق مسئله يابي شناسايي كرد، تا به ـك از ايــيهر

پس از مسئله يابي در فرآيندهاي موردنظر بايد بهبود فرايندها را به . وسيله حل مسئله به رفع نيازها پرداخت

 .طور مستمر عملي ساخت

 
ش، به ارتقاي دانش و توانايي مدرسان و كارشناسـان آمـوزش             به منظور اثربخش ساختن فرآيند آموز      )و

 بپردازيد

اي ـجا كه آموزش نقش بسزايي در بهبود كيفيت كاالها و خدمات ايفا مي كنـد، بايـد بـه منظـور ارتقـ                      ـــاز آن 

ـ ـان و كارشـايي مدرس ـوانـدانش و ت   يهاي ـناسان آموزش به برگزاري سمينارها، كارگاههاي آموزشي و سخنران

وان اعـضاي نظـام آمـوزش كاركنـان را در           ـن خدمت مي ت   ـوزش ضم ــق آم ـذا از طري  ــل. رداختــمي پ ـعل

فاوتهاي فردي در   ـوجه به ت  ـــدر انجام اين امر بايد بات     . رتر كرد ـپذي وليتــاتر و مسئ  ــانجام وظايف شان توان   

 .موردنظر پرداختداري و نوشتاري به آموزش افراد ـيادگيري از طرق گوناگون شنيداري، دي

 
  نقش ياري دهنده نظام آموزش كاركنان را برعهده داشته باشيد نه ناظر و بازدارنده) ز

مله ـاز آنجا كه رهبري مشوق بهبود در فرآيندهاي توليد كاالها و خدمات بهتر است، مـسئوالن سـازمان از جـ               

عضاي نظام آموزش كاركنـان، آگـاهي       وزش بايد با مشخص كردن فرآيندها، ايجاد انگيزه در ا         ــوالن آم ــمسئ

 دادن به آنها 

ها، زمينـه   ـاي آن ــليتهــتن به قاب  ـــترام گذاش ــنسبت به تغييرات، ارزشيابي آنها براساس ارزشهاي مثبت و اح         

ـ             . شتر طبق وظايف را فراهم كنند     ــاليت بي ـفع باط ـدر اين رابطه، ايجاد جو سـازنده تـشكيالتي و برقـراري ارت

 .اي نظام آموزش كاركنان از اهميت بااليي برخوردار استـض و ارانميان مدي



 
   ترس از ارتكاب اشتباه را در محيط كار از بين ببريد)ح

كاري و احـساس    ـراري ثبات و تداوم عملكرد نظام آموزش كاركنان، ايجاد روحيه همـ           ـنظور برق ـبه م           

، بايد احساس رعب و تفتيش اعضاي نظام        )هاي نظام با مقصود مشترك براي پيشبرد هدف     (تعلق خاطر گروهي    

در اين رابطه، جو سـازماني بايـد چنـان باشـد كـه بـا فـراهم آوردن زمينـه                     . ردـيان ب ـآموزش كاركنان را از م    

ظر، عدم سوء تعبير نظرهاي بيان شده و از بين بردن احساس ترديد نسبت به عواقب بيان نظرها، افراد                   ـاظهارن

 .مشتاقانه انجام دهندخود عمل درست را 

 
  موانع ارتباطي بين سطوح و واحدهاي مختلف نظام آموزش كاركنان را حذف كنيد)ط 

ان ــــ وزش كاركنـظام آمـ ـرپوشش نــعه زيـيازهاي آموزشي سازمان بايد ميان جام ـــرآوردن ن ـور ب ــبه منظ 

ايي نيازهـاي آموزشـي،     ـناسـ ـ ش قـــ ضاي نظام موردنظر امكان تماس بيشتري فـراهم آورد تـا از طري            ــو اع 

ند عرضه خدمات آموزشي را در جهت كيفيت بهتـر سـوق            ــوه، فرآي ـكانات بالق ـرآورده نشده و ام   ــتظارات ب ـان

راي بهبـود فعاليتهـا، افـزايش كـار تيمـي و            ـري ب ـصميم گي ـهمچنين جهت مشاركت همه اعضا در امر ت       . داد

 .ح نظام آموزش كاركنان بايد موانع ارتباطي را حذف كردبرقراري ارتباطات نهادي ميان واحدها و سطو

 
 از ذكر شعارهاي دور از عمل خودداري كنيد و روشهاي غيراثربخش را در نظام آموزش كاركنان به كار                   )ي

 نبريد

فيت نظام آموزش كاركنان بايد از ذكـر شـعارهايي كـه خواسـتار سـطح بهـره وري                   ــود كي ــتاي بهب ــدر راس 

نان براي تحقق اين موارد خودداري گـردد، زيـرا هـيچ            ـهاي الزم به كارك   ــدون ارائه روش  ـند ب ــباالتري هست 

ه اول بايـد از ذكـر شـعارهاي دور از دسـترس             ـــ ذا در درج  ـــ ل. كي به بهتر انجام دادن كار نخواهد كرد       ــكم

 روشـهاي مناسـب     يـشتري هـستند،   ـود و در صورت ارائه هدفهايــي كه خواستار بهره وري ب          ــودداري ش ــخ

 .ها نيز ارائه گرددــقق آنــبراي تح
 

  اهداف كيفي را جايگزين اهداف كمي كنيد)ك

اتكاي صرف به اهداف كمي در نهايت با بـه كـارگيري سـطح محـدودي از قابليتهـا و توانائيهـاي نظـام                              

 وزش ــآم

 پويـايي حركـت، تغييـر فرآينـدها         لـذا جهـت   . نان، نظام را به سطح معيني از بهره وري خواهـد رسـاند            ــكارك

يابي به بهبود كيفيت خدمات آموزشي بايد اهداف كيفـي را جـايگزين اهـداف كمـي كـرد و بهـسازي                      ــودست

زيـرا  . ليتهـا قـرار داد    مستمر فرآيندها و نتايج را در جهت برآوردن نيازهاي آموزشي سـازمان محـور اصـلي فعا                

 جي فرايندها اندازه گيري كردوان تنها از روي تمركز برخروتي نمكيفيت را 

م اين است كه اين اهداف نبايـــد به طور دلخواه انتخاب شود و براساس آنها برنامه ريـــزي        ــته مه ـنك      

ـرد، بلكه براساس داده هاي مناسب بايد مشخص گردد كه چه چيزي قابل دسترسي اسـت و بايـد                   ـصورت گي 

در اين زمينه توجـه بـه       . چه بهبودهايي بايد روي آن صورت گيرد      دف انتخاب شود و سرانجام      ــوان ه ــبه عن 

 .استقالل راي مدرسان و كارشناسان آموزش نقش موثري مي تواند ايفا كند
 

 



  موانع برسرراه فعاليت بيشتر افراد در زمينه آموزش و يادگيري را از بين ببريد) ل 

عضاي نظام آموزش كاركنان بايد موانعي كه افـراد را از           ينه فعاليت بيشتر ا   ـــم آوردن زم  ــبه منظور فراه        

ايـن كـار نيازمنـد منـسوخ سـاختن سيـستم          . رور در كار محروم مي سازد، برطرف كرد       ـبت به غ  ـحق شان نس  

جا كـه سيـستم هـاي ارزيـابي، كاركنـان را در             ـاز آن . هــاي ارزيــابي و درجه بندي شايستگي كاركنان است       

. د و در جهت عكس كار تيمي و گروهي قـدم برمـي دارد بايـد حـذف شـوند                   ـــي ده رقابت با يكديگر قرار م    

اس نظام نمـره گـذاري پيـشرفت تحـصيلي ممكـن اسـت              ــان براس ـــرندگــهمچنين برچسب زدن به يادگي    

 .يادگيرندگان را از فعاليت بيشتر در يادگيري بازدارد
كاركنان فراهم سازيد تا همه آنان در انجام  برنامه آموزش مداوم را براي تمام اعضاي نظام آموزش )م

 شان تواناتر شوند وظايف 

از آنجا كه آموزش به انجام كار بيشتر و با كيفيت بهتر منجـر مـي شـود، بايـد از طــــريق دوره هـاي                                  

ته هاي تخصصي به ارتقاي دانـش و توانائيهـاي تمـام اعـضاي نظـام آمـوزش كاركنـان                    ـــي در رش  ــآموزش

ن مهم بايد وضع موجـود تـوان علمـي و آموزشـي مدرسـان و كارشناسـان آموزشـي را                     ــدر انجام اي  . تپرداخ

 س از آن بايد به هدف گذاري پرداخت و طرحهاي ــپ. ردـــلوب مقايسه كـــع مطـــارزشيابي و آن را باوض

 و اجـراي برنامـه      سرانجام تـدوين  . ص ساخت ـد را مشخ  ــق بخش ــها تحق ــواند به هدف  ــي كه مي ت   ـآموزش

 .موزش مداوم اعضاي نظام آموزش كاركنان را به صورت امري نهادي شده در آوردآ

 
مـي بايـست    ، ساختار مـديريت     )جهت تحقق هدفهاي آن   ( براي بهبود مستمر نظام آموزش كاركنان        )  ن

  مشخص گردد

ظام را ـــ يدگاه و رسـالت ن    در راستاي بهبود مستمر كيفيت نظام آموزش كاركنان، نقش مديريت آن است كه د             

كار كند با آنان به بحث و تبادل نظر بپـردازد تـا در انجـام وظـايف شـان                    ــظام آش ـــضاي ن ــام اع ــبراي تم 

الم حمايت از تغيير در جهت ايجاد فرهنـگ كيفيـت، تمـامي    ـن رو، مديريت ضمن اعــاز اي . دـــترغيب گردن 

ستمر كيفيـت و  ـــ هبود مـــ ومي را بـراي ب ـ زمينه مشاركت عمـ  د مديريت آگاه كرده و    ـاعضا را از فلسفه جدي    

دادها و خالقيت فراهم مي آورد به طريقي كه هر فـردي از نظـام باكمـال رضـايت در                    ــشكــوفــاشدن استع 

 .فرايند ارتقاي كيفيت مشاركت كند
 
   بهره وري سازمانهادر تاثير آموزش الكترونيك ) 2

وادار به جستجوي مدلهاي جديدآموزش وتوسـعه نيـروي          اري از سازمانها را   بسي, افزايش رقابت وتالش بيشتر     

آموزش الكترونيكي مدلي است كه پتانسيل افـزايش قـدرت يـادگيري كاركنـان وبرنامـه هـاي                   .انساني ميكند 

 ولي ممكن است براي هر سازمان با هر موقعيت آموزشي پاسخگو نباشد , توسعه انساني را دارا مي باشد 

افـراد هرسـازمان   , محتواي برنامه هاي آموزشي , هزينه هاي مربوطه   , واملي چون فرهنگ سازماني     بررسي ع 

گام .مفيد واقع شود    , مي تواند در تشخيص انتخاب آموزش الكترونيكي به عنوان يك روش آموزشي موثر              ... و

ده سازي واخـذ نتـايج قابـل    پيا, بالطبع جهت انتخاب    . بررسي روابط متقابل بين عوامل فوق مي باشد         , بعدي  

بررسي عميق ذكر شده وتاثيرات متقابل آنها براي هر سازمان اجتناب ناپذير اسـت              , قبول ازاين روش آموزشي     

, كـاهش زمانهـاي تلـف شـده         , ازآنجا كه آموزش الكترونيكي درخصوص پارامترهايي چون كاهش هزينه ها           

 عدم نياز به مكاني  ,كاهش زمان آموزش 



شاخصهاي بهـره وري هرسـازمان كـه     ,مي كند  نقش مثبتي را ايفاء ... حذف كاغذبازي و  , موزش  خاص جهت آ  

 .افزايش خواهد يافت , بتواند به درستي از اين شيوه استفاده نمايد 

 :آموزشاثر بخشي  در ITنقش  -)3

جاد فكر در نسلهاي تافلر بر اي. تخيل يا خيال پردازي اغلب باعث توسعه جهان واقعي شده استميتوان گفت ، 

 30او معتقد است كه عصر يا موج اول عصر كشاورزي براي تهيه غذا بوده و . آينده بر سه عصر تاكيد دارد

 سال در خدمت كشاورزي و 900موج يا عصر دوم عصر صنعت بود و به مدت . هزار سال طول كشيده است

باشد عصري است كه بسياري از جوامع ابزارسازي بوده است اما عصر يا موج سوم كه عصر اطالعات مي 

دكتر جاللي افزود، به نظر من موج يا عصر چهارمي بايد باشد به نام . ازجمله جامعه ما، در آن بسر مي برند

 عصر انسانيت و معنويت تا زندگي معنوي ساخته شود

 .نها مربوط استمنظور از معنويت تنها مذهب نيست بلكه منظور بسياري از مسايلي است كه به روان انسا

عصري كه امروز در آن بسر مي بريم، عصر ارتباطات و عصر مجازي هاست يعني همه چيز از حالت فيزيكي 

كاله، عينك و دوربين هاي امروزي همه چيز را به . كم كم خارج و به صورت مجــــازي ارائه مي شود

 است تايپ ها مجازي شده اند، با سياست، تجارت، دولت و خريد مجازي شده. صورت مجازي نشان مي دهند

هنرپيشه ها مي توانيد ازطريق ابزارهاي جديد دست بدهيد و در آموزشها، اساتيد به شما درس مي دهند اما 

 .وجود فيزيكي ندارند

 درصد جوامع 60آمارها نشان مي دهد كه . امروز جهان براساس فكر و انديشه و انجام تحقيقات استوار است

اما اين فقير يا غني بودن .  درصد از كشورها متوسط هستند20 درصد غني و 20ستند و تنها در جهان فقير ه

بلكه دانايي، دانش، فكر و انديشه و ميزان استفاده از ابزارهاي مدرن . تنها در مال و ثروت مادي معنا نمي يابد

 .ارتباطي امروز است كه از ثروتمندبودن تعريف درستي ارائه مي دهد

 درصد كاربران جهان است و در اين 93 درصد متوسط است اما سهم كاربران ما، 20اگرچه جزو كشور ما 

فقط اشكال كار ما در چيدمان نيروهاي .  درصد غني جهان محسوب مي شويم20حالت است كه جزو 

متخصص و متفكر كشور است كه اگر اين چيدمان مرتب و به خوبي مديريت شود مي توان كارهاي بزرگي 

افراد نخبه، باهوش و متخصص بايد طوري مديريت و رهبري شوند تا نتايج بسيار مثبت و خوبي در . ام دادانج

 .كشور حاصل شود

 ديد، مزاياي آموزش غيرحضوري بكي از نقش فناوري ارتباطات و اطالعات  در آموزشي ثمر بخش ميتوان در 

 : و آنها را اين گونه برشمرد

 هر زمان، كاهش هزينه جابه جا شدن و ساختمان، دسترسي آني به آموزش براي همه در هر جا و

امكان كارجمعي و بحثهاي دوطرفه، دسترسي به تجارب ديگران، انتخاب متن موردعالقه، امكان  اطالعات،

 .اندازه گيري آمــوزش خالق و امكان ذخيره سازي تجربيات

بايد .  آموزش درجهان توسعه يافته استبه طوركلي مي توان گفت كه آموزش الكترونيك، سياست توسعه

توجه داشت بسياري نكات ناشناخته در اين نوع آموزش وجود دارد كه بايد با دقت آنها را شناخت و از پتانسيل 

نياز امروز كشور ما به آموزش مجازي بيش از جهان توسعه يافته است و براي رشد . هاي آن استفاده كرد

ICT21در قرن ماني  سازنبايد فراموش شود كه آموزش. رحضوري رشد يابد دركشورمان بايد آموزش غي ،

 كامالً متفاوت از وضعيت امروز خواهدبود
 


