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 چکیده 

 

تژیك جامعه، نیاز مبرم و اساسی آموزش کارکنان در سازمانهای اجتماعی، صنعتی و تولیدی بعنوان بخشی از آموزش استرا

از اینرو در چند دهه اخیر امر آموزش و تربیت همه جانبه استعدادهای فکری و .  دنیای متحول و رو به تکامل امروزی است

جسمی نیروهای انسانی بطور نظام یافته در سازمانها به مثابه ضرورتی مبرم و حیاتی مورد توجه دانشمندان و مدیران قرار 

است مدیران سازمانها سعی میکنند تا از طریق آموزش، دانش و مهارتهای فنی و شغلی مورد نیاز کارکنان را افزایش  گرفته

سازمانها چه در کستره عظیم تولید به .داده و با پرورش استعدادهای بالقوه آنان افزایش اثربخشی و کارائی سازمان کمك کند

توانند از تحول و پیشرفتهای  ات به عرضه خدمت ویژه ای مشغول باشند هرگز نمیفعالیت بپردازند و چه  در حوزه وسیع خدم

علوم زمان خویش غفلت نمایند زیرا بی توجهی به این امر خطیر ثبات و سکون سازمانها و بدنبال آن فنا و نابودی آنها را بهمراه 

گیرد لذا  و دانش جدید به منابع انسانی آنها شکل میخواهد آورد رشد و ادامه حیات سازمانها در حقیقت از طریق انتقال علوم 

فلسفه آموزش کارکنان از همین جا معنی پیدا میکند امروزه با توجه به مطالعه و استفاده از یافته ای جدید در علم مدیریت 

ز جمله وظایف عمده آموزش و پرورش کارکنان، اعم از مدیران رأس هر سازمانی تا کارکنان عملیاتی در سطوح پائین سازمان، ا

نظام بهسازی نیروی انسانی به شمار میرود زیرا آموزش منابع انسانی کارایی و اثربخشی بیشتری را برای سازمانها و نهایتأ 

 .جوامع به ارمغان می آورد

 

 مدیریت،آموزش،کارکنان،بهبود: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

باشد و این  ت کشور از جمله مسائل مهم مورد بحث مراکز و سازمانها میاز این آموزش ضمن خدمت کارکنان، در بخش صنع

سازمانها سعی دارند تا از طریق آموزش و بهسازی نیروی انسانی، بینش و بصیرت عمیقتر و توانایی و مهارت بیشتر را در 

ای تولیدی سازمان و کارآیی کارکنان برای اجرای وظایف و مسئولیتهای شغلی افزایش داده و در نتیجه موجب نیل به هدفه

به عنوان یکی از نظریه های نوین مدیریت، به سازمان به عنوان یك سیستم ( سیستمی)در نگرش نظامگرا .  افزونتر گردد

شود، حفظ و بقای آن تنها در گرو  شود و از آنجائیکه این سیستم از نوع سیستم های اجتماعی و باز تلقی می نگریسته می

هدف غائی از این کنش متقابل، وصول به حالت تعادل پویا به عنوان پیش .  محیط های درونی و بیرونی میباشدتعادل پویا با 

بنابراین برای استمرار این حالت، توجه به تغییرات و تحوالت محیطی امری اجتناب .  نیاز بقا و ادامه حیات سازمان میباشد

در اثر تعامل سازمان با .  ، مقدمة تالش در جهت کارائی و اثر بخشی استوصول به این حالت.  ناپذیر و بایسته خواهد بود 

محیط، تازه ترین اطالعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی 

 .میگردد

باشند که امروزه از آنها به عنوان  ازمان میبه جرأت میتوان گفت که مهمترین منبع فعالیت هر سازمان همانا کارکنان آن س

استفاده و بکارگیری بهینه سایر منابع سازمان با هر سطح از کمیت و فن آوری درگرو دانش و .  شود منابع انسانی تعبیر می

به هنگام و باال   لذا هر چه دانش، مهارتها و آگاهیهای کارکنان سازمان.  مهارت و به تعبیر بهتر کیفیت منابع انسانی آن میباشد

بنابراین آموزش و بهسازی منابع انسانی به هدف بهنگام .  شود باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می

کردن دانش و مهارتهای آنان عالوه بر حفظ بقای سازمان نقش بسزایی در ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان و در نتیجه 

 (2731ابطحی،.)ی متغیر محیطی خواهد داشتتطابق با فشارها

 

 روش تحقیق 
توجه به آموزش نیروی انسانی و پرورش استعدادها و خالقیتهای افراد از ویژگیهای جوامع امروز است، این مسئله تا جایی 

در .  کند یاهمیت پیدا کرده است که حتی کشورهای در حال توسعه آن را به عنوان نوعی سرمایه گذاری بلند مدت تلقی م

شدند دگرگونیهای فنی تأثیر اندکی در آنها داشته از اینرو کارکنان نیاز  زمانی که مشاغل ساده بودند و به آسانی فراگرفته می

اما دگرگونیهای پرشتابی که ربع قرن اخیر در جوامع پیشرفته و پیچیده .  چندانی به افزایش یا تغییر مهارتهای خود نداشتند

کنند چگونگی تولید و  شار روز افزونی را به سازمانها وارد آورده است تا محصوالت و خدماتی که تولید میروی داده است ف

 .عرضه شان، نوع مشاغل مورد نیاز و نوع مهارتهای الزم برای انجام دادن این مشاغل را با وضعیت موجود وفق دهند

از .  لی ترین عنصر سازمان بدون آموزش معنا و مفهومی نداردبدیهی است که رشد سازمانها و تجهیز عامل انسانی بعنوان اص

بدین لحاظ .  آنجا که عامل انسانی به عنوان اساسی ترین تغییر سازمان در دستیابی به اهدافش مورد نظر مدیران قرار دارد

 .باشد کنان میگرانبهاترین و سودآورترین سرمایه گذاری در جهت حفظ و بقای سازمان و توسعه کیفی آن پرورش کار

بهر حال تعلیم و تربیت چه مترادف چه مفهوم یا مکمل یکدیگر باشند در یك امر مشترکند و آن از قوه به فعل در آوردن 

استعدادها، خالقیتها و اعتالی گوهر انسانی است به طورخالصه آموزش وسیله ای برای انتقال ارزشهاست قصد آموزش تخصص 

 .(2765،الوانی) براین این دو را نمیتوان از یکدیگر تفکیك کردبنا.  و هدف پرورش تعهد است
 :بطور کلی منابع سازمان را میتوان به سه گروه بزرگ تقسیم نمود

 (نقدینگی، زمین، ابزار و ماشینها، مواد خام و قطعات) مادی -2

 (راه و روش طراحی، فن آوری و پخش فرآورده و خدمات)دانش فنی  -1

 (ارکنانمدیران، ک)نیروی انسانی  -7
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دشوار است ولی از آنجایئکه بی جان بوده و از خود اراده ای ( دانش فنی -مادی)هر چند بدست آوردن دو منبع نخستین 

 .گیرد ندارند، بکارگیری آنها آسان و بدون هیچگونه برخورد از سوی این منابع صورت می

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده کمبود نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مشکالتی است که همواره 

در حد پایینی نگه ... است و کارایی و بهره وری بخشهای اقتصادی را در مقیاس ملی و همچنین سطح بنگاهها، مؤسسات و 

 .داشته است

روی انسانی و استفاده بهینه معضل کنونی عمدتاً به مدیریت منابع انسانی معطوف میشود و برای به حداکثر رساندن بازدهی نی

 .از توان کاری این منابع غنی برنامه ریزی انسانی نقش محوری و استراتژیك در برنامه های کالن ملی خواهد داشت

دانش )و یا بطور کلی بخش سخت افزار بدون در نظرگرفتن ...( ماشین آالت و تجهیزات و )با توجه به اینکه سرمایه فیزیکی

فاقد کارایی مطلوب میباشد بنابراین تقویت سرمایه انسانی برای بهره گیری مطلوب از امکانات و ...( رت و فنی، تخصصی و مها

تجهیزات فوق العاده مهم خواهد بود به عبارتی تا زمانی که در سازمانها نیروی انسانی فاقد مهارت تخصص و توانایی برای 

بدیهی است که آموزش نیروی انسانی در .  ت متعدد بی فایده خواهد بودفراگیری آموزش باشند استفاده از امکانات و تجهیزا

 .سازمانها مستلزم توانایی افراد است

دیگر بخش عظیمی از جمعیت ایران را جمعیت فعال  مطالعات نشان میدهد که جمعیت کشور جمعیتی جوان است به بیانی

تشکیل میدهد که نیازهای متعددی خواهد داشت و اشتغال و تحصیل برای نیروهای جوان یکی از ضرورتهای اولیه به شمار 

 .میرود

شغلی در  هزار نفر جوینده کار داشته ایم و با توجه به محدودیت فرصتهای 644تا  064بر اساس ارقام دهه شصت ساالنه 

بخش های اقتصادی کشور و رکود در بازار کار فزونی عرضه بر تقاضا نوعی اتالف منابع انسانی به شکل بدخیم است که نیاز به 

گرچه پرورش مدیران درگذشته با سود آوری .  برنامه ریزی نیروی انسانی را به عنوان یك اولویت استراتژیك گوشزد میکند

اما امروز چهره دیگری یافته است مدیران ارشد سازمانها در یافته اند که تالشهای آموزشی مؤسسه ارتباطی نزدیك داشت 

 .(2735،دعایی) درست برای تداوم بالنده کردن کارمندان به تصدی مدیریت در آینده الزامی است

. ورزند رفه ای تأکید میبرنامه های آموزشی که در سازمانهای بزرگ کشورهای پیشرفته ارائه شوند همگی بر اصول مدیریت ح

برنامه های بالقوه کردن مدیریت با ارئه دانش و اطالعات در زمینه های برنامه ریزی سازماندهی، رهبری، نظارت و تصمیم 

 .گیری به منزله ابزار اساسی برای دستیابی به مدیریتی کارآمدتر عمل می کند

دهند تا بتوانند دروه های آموزشی  منابع انسانی خود را گسترش میافزون بر این بسیاری از سازمانها اکنون واحدهای پرورش 

نقطه کنونی این تالشها فراهم آوردن مدیرانی است که مهارتهای الزم را برای انجام .  درون سازمان را برای مدیران مهیا کنند

 .دادن وظایف خود بهره ورتر کردن سازمان داشته باشند

ای آموزش کارکنان در اختیار داریم برای برنامه های بالنده کردن مدیریت نیز میتوان از طرح همانگونه که روشهای فراوانی بر

 .های گوناگون سود برد

اما یك نکته را باید یادآورد شد، در بسیاری موارد ممکن است مدیران بدگمان باشند بدین ترتیب که طرح آموزشی برای آنان 

احساس هرگونه خطر در آنان برانگیزد تمرینهای یادگیری تجربی، نمونه پژوهشی و  باید این گونه باشد که یادگیری را بدون

 .ایفای نقش ظاهرا نیازهای آنان را به خوبی تأمین میکند

 همچنین به خاطر داشته باشید که برنامه باید در راستای آموزش باشد و مربی مفاهیم آموزشی را به 

وانند مطلب را تجزیه کنند و سرانجام بدان عمل کنند از این رو مربیان بالنده شیوه ای ارائه میکند که شرکت کنندگان بت

بسیاری از برنامه هایی که برای مدیران .  کردن مدیریت، آموزش نمی دهند بلکه گسترش مهارت موجود را آسان میکنند

ابی مسائلی همچون ارتباطات، این ارزی.  تدوین میشود شامل یك ارزیابی توسط خود آنها در مورد سبك مدیریتشان است

آمادگی برای بازخورد، انگیزش، آمادگی برای تغییر یا پذیرش خواسته های زیردستان را در بر میگرند پس از آنکه ارزیابی 
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صورت گرفت اطالعات بدست آمده را در مورد یکایك افراد تحلیل کند نظریه ای که در بسیاری از ارزیابیها قرار دارد می گوید 

 .فراد باید پیش از آنکه اقدام جدیدی را آغاز کنند خود را بشناسندکه ا

بنابراین سازمانهای بزرگ هر یك به گونه ای برنامه های پروراندن مدیران را ارائه می دهند اگر چه در مورد سازمانهای کوچك 

در این مؤسسات بیشتر بصورت  شواهد چندانی در دست نداریم اما میتوان به طور منطقی حدس زد که برنامه های پرورشی

فعالیتهای ضمن خدمت با برخورداری از دوره های دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی و حرفه ایی اجرا می شود سرانجام به 

.  نظر می رسد که تصمیم گیری در مورد نیازهای مربوط به بالنده کردن بیشتر از سوی مدیران عالی سازمانها صورت می گیرد 

تقویت کارکرد فردی و سازمانی منابع انسانی باید سطح مهارتهای خود را ارتقاء دهند از نقطه نظر رشد سازمانی به منظور 

منابع انسانی آموزش دیده و مهارت یافته در کوتاه مدت منابع سرشاری از استعداد، انرژی، تخصص و نوآوری محسوب می 

به منظور اجرای .  دمت و آموزشهای جدا از خدمت تقسیم می شودشوند روشهای تربیت شغلی به دو دسته آموزشهای ضمن خ

 .(2737،میرسپاسی)یك برنامه آموزشی چه در حین خدمت انجام میشود و چه جدای آن

اگر اهداف و شاخصهای برنامه آموزشی به طور روشن و سنجیده به کارکنان تفهیم شود آموزش دهنده با سهولت بیشتری 

 .و مضامین خواهد بودموفق به انتقال مفاهیم 

 .قبل از ورود به دوره باید شرایط و خصوصیات کارکنان متناسب با موضوع آموزشی به درستی ارزیابی شود

ظرفیت و توان کارکنان نسبت به فراگیری موضوع یا موضوعات باید مورد توجه قرار گیرد انتظارات سازمان از کارکنان پس از 

 .بررسی و افزایش بازدهی فردی  و جمعی در سازمان سنجیده شود آموزش و ارتقای کیفیت آنها باید

باید در نظر داشته باشیم که هیچگونه آموزشی وجود ندارد که برای تمامی موارد مناسب باشد هنگامی که به گزینش فنون می 

یی مربیان و کارآموزان و ارتقای هزینه، مدت، توانا: پردازیم و در پی تنظیم برنامه هستیم باید به چند عامل توجه داشته باشیم

مهارتهای منابع انسانی از طریق افزایش سطح دانش آنها به منظور تقویت کارکردی فردی و سازمانی که بهبود و تحول معمولی 

 .را در محدوده سیستم حاصل می کند جریان تربیت نیروی انسانی نامیده می شود

 .نی چه در حین خدمت و چه جدای از آن رعایت نکات یاد شده ضروری استو در اجرای برنامه آموزش و تربیت نیروی انسا

وجود افراد آموزش دیده در سازمانها سبب می شود که در واحد زمان، حجم کار بیشتری انجام شود و کار آنان از ارزش باالتری 

 .طریق بهره وری تولید را افزایش می دهدبرخوردار باشد آنها میتوانند منابع موجود را به گونه مطلوبتری تخصیص داده و بدین 

سطح تکنولوژی .  آموزش در سازمانها سبب می شود که تولید ملی افزایش و رشد اقتصادی تسریع و تشدید داشته باشد

 .مؤسسات تولیدی افزایش یافته و با ایجاد صرفه جوئی ناشی از مقیاس به رشد اقتصادی بیشتری به دامن زند

ز افراد تحصیل کرده و آموزش دیده استفاده کنیم بهره وری تولید و کارآیی و در نتیجه رشد اقتصادی پس هر قدر سازمان ا

 .(2731،شیرزادی)باالتری خواهیم داشت

  گیری بحث و نتیجه
 .تمام کارکنان متناسب با حرفه و اشتیاق خود شایسته آموزش هستند و درحد توان یادگیری دارند

 .مؤثر آموزش دهنده مرتبط استیادگیری کارکنان با تالش 

 .برنامه های آموزشی که دارای مواد آموزشی و تربیتی مؤثر و مناسب باشد به نتیجه مطلوب خواهد رسید

 .چنانچه روش آموزش درست طراحی  شده باشد کارکنان بهره وری بیشتری از برنامه تعیین شده خواهند برد

 .ارکنان موفقیت بیشتری کسب می کنندبا انجام تمریناتی متناسب با موضوع آموزش ک

 .میزان یادگیری در طول برنامه آموزشی با تشویق روانی و رفتاری آموزش دهنده افزایش خواهد یافت

 .آموزش باید ظرفیت و بینش علمی و فنی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی ،اختراع و اکتشاف افزایش دهد
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  منابع
 و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش ،آموزش 2731ابطحی، حسین، 

 ،اصول آموزش و پرورش، مرکز آموزش دولتی 2765الوانی، سید مهدی، 

 ،بهسازی منابع انسانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد2735، حبیب اهلل، .دعایی

 مروارید،مدیریت منابع انسانی و روابط کار، انتشارات 2737، ناصر، .میرسپاسی

 ،مدیریت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی 2737، علی، .شیرزادی
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