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:مقدمه 
هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تالش می کننـد فرصـت هـایی را بـراي رشـد و                        

پیـشرفت و تحـوالت سـریع علـم وتکنولـوژي همـراه بـا        . بالندگی اعضاي خود به وجود آورنـد        
تحوالت وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که نیروي انسانی شاغل در سازمان              

وان مهمترین عامل توسعه یک سازمان ، به منظور همگامی و همراهی با تحوالت مذکور ها  به عن   
، اکتفاي چندانی به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خـود ننماینـد و بـا اسـتفاده از فرصـت هـا و                         
شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت بتوانند بـه عنـوان عنـصري فعـال و مـوثر در جهـت         

.ایفا نمایند، نقش الزم را تحقق اهداف خود وسازمان 
امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشی ، بلکه در در تمـام سـازمان هـایی                    
که به طورمستمر در صدد ارتقاي کیفی و کمی علمی و حرفه اي خود هستند، در سـطح وسـیعی          

اسـاس نیازهـاي   برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر     . به کار گرفته می شود      
نوع نیازها و انتظـارات شـرکت   . واقعی کارکنان باشد  و آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند     

کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی ، محتواي درسی دوره ها ، روش هاي آموزشـی        
.چنین نحوه ارزشیابی آموزشی است ، نحوه اجراي برنامه ، و هم

www.ParsBook.org



فرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان

3

گون از مراحل و فرایندهاي آموزشمدلهاي گونا
اهمیـت آن  . صاحبنظران آموزشی از دیدگاههاي مختلف بـه مدلـسازي دربـاره آن پرداختـه انـد         

رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اوال مبتنی بر مفروضات خاصی هـستند و بـراي شـرایط               
یـا ترکیبـی از چنـد    مناسب با آن مفید هستند و ثانیا اینکه پذیرش و اعمال یک رویکرد خـاص و               

رویکرد کلیت اجزا فرایندها و روشهاي آموزش وتبعا نتایج وپیامدهاي آن را به نوعی جهت داده 
: در زیر به چند مدل مهم اشاره میشود . و در مسیر خاصی قرار میدهد 

مدلهاي ساده وخطی -1
رسـی بـراي برنامـه     رالف تایلر در کتاب خود تحت عنوان اصول اساسـی برنامـه آموزشـی و د               

.ریزي چهار مرحله قائل است
تعیین اهداف -1
انتخاب تجارب یادگیري -2
گسترش فرآیندتدریس -3
ارزشیابی برنامه آموزش -4

: درتعریفی دیگر فرآیند نظام برنامه ریزي آموزشی شامل موارد زیر است 
تدوین برنامه -1
تلفیق برنامه -2
تصویب برنامه -3
برنامه نحوه اجرا و چگونگی ارزشیابی -4
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:نیز فرآیند آموزش را متشکل از سه جزء اصلی ونتلینگ
هداف و چگونگی دستیابی به آنها تعیین ا: برنامه ریزي -1
ات ضروري جهت دستبابی به اهداف انجام عملی: اجرا-2
او در این مدل نیاز . ارزشیابی بررسی میزان موفقیت برنامه در دستیابی به اهداف میداند -3

.)ی از برنامه ریزي تلقی می نماید سنجی را جزئ
و جاکوبی بامروف مراحل کـارکرد آمـوزش را بـه           ) 1996(و مارتاریوس   ) 1993(سانی استوت   

. شرح زیر بیان کرده اند 
ریشه مشکالت چیست ؟ آیا مشکالت آموزشی است ؟ : تعیین نیازهاي آموزشی -1
. به وسیله کارآموزان طراحی نحوه حل مساله و یا مشکل: برنامه ریزي آموزشی -2
. مهارت ویا نوع رفتار الزم درکارکنان , ایجاد دانش : اجرا -3
ارزشیابی اثرات دوره و عملکرد کارآموزان به ویژه در محیط واقعی کار: ارزشیابی -4

)43ص , 1379, به نقل از عباس زادگان وترك زاده ( 

)B.L.D.T)odyBeadLevelopmetDraining andTمدل -2
که یک سازمان سیاست گذار دولتی در زمینـه         ) 1992(هیات هادي آموزش و بهسازي انگلستان       

هاي فعالیتهاي آموزش و بهسازي است ، مدل استانداردي براي آموزش و بهسازي کارکنان ارائه   
. نموده است 

هـر یـک   در این مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازي بیانگر حوزه هـاي فرعـی و فعالیـت هـاي               
.Tمطرح شده کـه بـه زعـم حـوزه هـاي       D. L. B      شایـستگی   و مهـارتی اسـت کـه آمـوزش

. وآموزشگران باید از آن برخوردار باشند 
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ایـن مرحلـه    , .این الگو یک مرحله مهم را به  مراحـل اصـلی آمـوزش و بهـسازي افـزوده اسـت                      
پیـشرفت روال کـار و سـطح    پشتیبانی هاي اطالعاتی وعملیاتی اسـت کـه نقـش بـسیار مهمـی در        

. آموزش و بهسازي در سازمان دارد 
:شناسایی نیازهاي آموزش و بهسازي –الف 

شناسایی الزامات سازمانی -1
شناسایی نیازهاي یادگیري افراد و گروهها -2

طرح ریزي استراتژیها و برنامه هاي آموزش و بهسازي –ب 
در سطح سازمان طراحی استراتژیها و برنامه هاي آموزش و بهسازي-1
طراحی استراتژي براي کمک به افراد و گروهها -2
شناسایی الزامات سازمانی -3
شناسایی نیازهاي یادگیري افراد وگروهها -4
طراحی و تولید مواد آموزشی براي یادگیرنده -5

منابع و پشتیبانی , ارائه فرصتهاي یادگیري –ج 
و بهسازي اکتساب و تخصیص منابع براي اجراي طرحهاي آموزش -1
ارائه فرصت هاي یادگیري و پشتیبانی الزم براي توانمند کردن افراد و گـروه هـا در            -2

رسیدن به اهدافشان 
ارزشیابی اثربخشی آموزش –د 

ارزشیابی اثربخشی آموزش و بهسازي -1
ارزشیابی موفقیت فرد و گروه بر اساس اهداف تعیین شده -2
ارزشیابی موفقیت با توجه به گواهی عمومی-3

پشتیبانی آموزش و بهسازي –ه 
تالش ومشارکت براي پیشرفت آموزش و بهسازي -1
ارائه خدمات الزم براي پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازي -2
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مدل پارکر-3
»مراحل برنامه ریزي براي آموزش در مدل پارکر « 

Human Resource Devlopment : ULshak.I.j. 1983

همـان  . راهم کننده یک نقشه براي تعقیب مسیر طراحی و ارزشیابی آموزشـی اسـت   مدل پارکر ف  
طوري که مالحظه می شود تحلیل نیازها هدایت کننده به سوي توسعه و تعیین اهداف آموزشـی                 

مدل پارکر یـک    . اساس طراحی برنامه هاي آموزشی و انتخاب روشهاي آموزشی مناسب است            ,
. یت آن چرخه اي است فرایند مرحله به مرحله و ماه

تشخیص نیازهاي آموزشی-1

طراحی برنامه هاي آموزشی-3 هدایت و رهبري-7

طراحی و روشهاي آموزش- 4ابیروند طراحی روشهاي ارزشی-5اندازه گیري نتایج-6
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مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان -4
:مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان بر سه اصل استوار است 

سازمانها باید پویا و متحول باشند و آموزش مسئول حفـظ و تقویـت ایـن پویـایی                -1
. است 

رتبـاطی خـاص خـود    هر شغل ماهیتی دارد و تمام مشاغل به تناسب از زمینه هاي ا -2
. برخوردارند 

متغیر بودن تواناییهـاي مـورد نیـاز بـراي هریـک از مـشاغل در زمانهـاي مختلـف                   -3

: ماهیت این مدل مطابق شکل زیر است 
تعیین اهداف رسمی موسسه-1

تعیین اهداف عملیاتی موسسه-2

تعیین زمینه هاي تحول-3

تعیین نیازهاي آموزش-5

برنامه ریزي آموزش-6

اجراي آموزش-7

ارزشیابی-8
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مدل رویکرد سیستمی به آموزش -5
رسیدن به این اهـداف      این رویکرد  برتعیین اهداف آموزشی، تجارب یادگیري کنترل شده براي          

: تاکید دارد ، معیارهاي عملکرد و ارزشیابی اطالعات این رویکرد عبارتند از 
از ایـن دیـدگاه     . براي اصالح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به کار می گیـرد              -1

آنهـا بـا اطالعـاتی کـه        . برنامه هاي آموزشی هیچ گاه محصوالت تمام شده نیستند          
. شدن اهداف آرمانی است انطباق داده می شود نشان دهنده برآورده

. این رویکرد پیچیدگیهاي تعامل بین اجزا را شناسایی می کند -2
این رویکرد یک چارچوب اجرایی براي برنامه ریزي وباقی ماندن و ادامـه دادن بـه     -3

اهداف آرمانی را فراهم می آورد و در این چارچوب یک پژوهش و تعیـین اینکـه                
. در رسیدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروري است کدام برنامه 

. دیدگاه کل گرایانه دارد و یک مجموعه کلی از تعامل بین خرده سیستم ها است -4
آموزش وارزشیابی یک مرحله دیگـر کـه شـامل          , در این رویکرد عالوه بر سه مرحله نیازسنجی         

:مقاصد آموزش است که شامل اعتباریابی آموزش 
. )یادگیرندگان در طول دوره آموزشی چه چیز را فرا می گیرند ( ش اعتبار آموز-1
آیا آنچه در طول آموزش آموخته شده است مـی توانـد عملکـرد           ( اعتبار انتقال       -2

. )سازمان را بهبود بخشد
آیا عملکرد یک گروه جدید از یادگیرنـدگان بـا عملکـرد          (اعتبار درون سازمانی    -3

.)مه آموزشی سازگار است گروه اصلی یادگیرنده همان برنا
آیا یک برنامه آموزشی اعتبار یابی شده در یک سازمان( اعتبار بین سازمانی -4

.) می تواند به گونه اي موفقیت آمیز در سازمان دیگر اجرا شود 
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با توجه به مدلهاي گوناگون ارائه شده درباره مراحل و فرایند هاي آموزش درسازمان              , بنابراین  
ندي را که در سازمانهاي مختلف تقریبا همه گیر است وجامعیـت دارد واجـرا مـی شـود بـه          فرای, 

:قرار ذیل است 

تشخیص نیاز آموزشی : الف 
تدوین اهداف برنامه آموزشی : ب   
تعیین محتواي مورد نیاز برنامه آموزشی : ج   
هاي آموزش انتخاب روش: د  
اجراي برنامه آموزشی : ذ  
ارزشیابی برنامه آموزشی : ه  
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:نیاز سنجی آموزشی
.  آموزش در هر سازمانی بر حسب داده هاي نیازسنجی صورت می گیرد 

, نظـر دانـش   نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یـا افـراد یـک سـازمان از                   
مهارت یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسـسئولیتهاي مربـوط بـه               
شغل خود را در حـد مطلـوب ، قابـل قبـول و منطبـق بـا اسـتانداردهاي کـاري ، انجـام داده و در                    

. صورت امکان زمینه هاي رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد 
ایـن گونـه نیازهـا    . نیاز آموزشی به نیازهایی اطالق می شود که از طریق آموزش قابل رفع اسـت          

اغلب صاحب نظران نیاز آموزشـی      . تنها در حوزه هاي دانشی ، مهارتی و نگرش مطرح می شود             
کارکنان را به عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملکردو سایر الزامات 

بر اسـاس   . پاره اي نیز آن را به مفهوم نقصان تعریف کرده اند            . غلی کارکنان تعریف کرده اند      ش
این تعاریف ، شناسایی نیازهاي آموزشی معادل شناخت فقدان ، کاستی یـا زمینـه هـاي گـسترش              

. دانش ، مهارت و نگرش هاي مرتبط با عملکرد رضایت بخش شغلی است 
ان ، تعیین نیاز آموزشی ، بعد از شناخت دقیق سازمان با توجـه بـه                در برنامه ریزي آموزش کارکن    

واحدها و نمودار سازمانی و همچنین شـناخت سـازمان از نظـر نیـروي انـسانی ، از طریـق تجزیـه                      
یکی از فعالیتهاي فنی در برنامـه ریـزي تجزیـه شـغل بـه اجـزا و مراحـل                    . وتحلیل شغل می باشد     

هـدف از تجزیـه   . انجام کار در هر یک از مراحل می باشد  تشکیل دهنده آن و تحلیل چگونگی       
وتحلیل شغل ، شناسایی رفتار موجود ، شناسایی رفتار مطلوب و بررسی تفاوت ها و تـشابهات بـه    

مقصود از تجزیه و تحلیل شغل ، شناسایی دقیق نیازهاي فعلی           . طوري که به نیازهاي فعلی برسیم       
و . بارت است از حد فاصل بین وضع موجود تـا وضـع مطلـوب    ع» نیاز « می باشد و در این راستا  

در تعیـین   . محقق الزم است از فنون مختلف نیاز شناسی در این فعالیت کارشناسانه استفاده کنـد                
نیازها ، از نظریات و تجارب متخصصان نیز استفاده می شود و نیازها با توجه به اهمیت و فوریـت    

مرحله بعد ، اهداف برنامه با توجـه بـه نیازهـاي اولویـت بنـدي      آنها اولویت بندي می شوند و در    
شده ، تنظیم می شود به گونه اي که قابل فهم ، تجزیه شده ، روشن و قابل وصول و طبقـه بنـدي         
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اولین قدم براي آماده نمودن برنامه هاي آموزش و توسعه منابع انسانی عبارت است از . شده باشد 
. انی که باید در برنامه آموزشی شرکت کنند تعیین نیازهاي آموزشی کارکن
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:  تعیین اهداف 
معموال انتظار می رود که نتیجـه  . هدف ها عمدتا از طریق نیاز سنجی آموزشی به دست می آیند          

و ماحصل فرایند نیاز سنجی آموزشی ، مجموعه اي از مهارت ها و دانش ها و نگرش هاي جدید 
بنابراین می تـوان گفـت کـه    . رکنان براي مسئولیتهاي حرفه اي خود بدانها نیاز دارند         باشد که کا  

منظور اصلی از مطالعات نیازسنجی، دستیابی به هدف هاي دقیق و واقعی در فرآیند برنامه ریـزي                 
. آموزش کارکنان است 

مهمتـرین  . هدف ها  از اهمیت و نقش محوري در برنامه ریـزي آمـوزش کارکنـان برخوردارنـد           
دالیلی که ضرورت تدوین اهداف آموزشی در برنامه ریزي آموزش کارکنان را توجیه می کنند         

: ، عبارتند از 
. هدف ها ، منظور و مقصد روشنی براي آموزش کارکنان ترسیم می کنند : الف 
وش هدف ها ، به طراحان برنامه هاي آموزشی کمک می کنند تا در خصوص محتوا ، ر              : ب      

. ها ، فعالیت ها و ساختار برنامه آموزشی تصمیم گیري نمایند 
کارکنان و افراد متقاضی شرکت در دوره هاي آموزشی نیـاز دارنـد کـه بداننـد کـه آیـا             : ج        

آموزش چیز جدیدي به آنها خواهد آموخت یا خیر ؟
اسب دوره هاي آموزشـی  هدف ها این امکان را فراهم می کنند تا مدیران در خصوص تن      : د        

. با نیازهاي کارکنان تصمیم گیري کنند 
هدف ها براي مدرسان و کارآموزان جهت وسیر مشخصی را تعریف می کند ، به نحـوي      : ه        

. که آنان می توانند در طی فرایند اجراي دوره آموزشی در چارچوب هدف ها فعالیت نمایند 
ه هاي آموزش کارکنان کمک می کند از اثـر بخـشی دوره   و سرانجام هدف ها به ارزشیابان دور   

.هاي آموزشی و میزان تحقق مورد انتظار ، ارزیابی واقع گرایانه اي به عمل آورد 
صاحبنظران تربیت نیروي انسانی هدف هاي متنوعی را براي آمـوزش ذکـر کـرده انـد ، در یـک       

هماهنگی با تغییـرات و پیـشرفت       : جمع بندي کلی این اهداف را می توان به صورت زیر نام برد            
هماهنگی با تحوالت اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی جامعه         –هاي علمی و تکنولوژیک     
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توسعه مهارت هاي ادراکی ، روابط انسانی –هماهنگی با نیازهاي جدید جامعه و ارباب رجوع –
توسعه شناختی ، نگـرش  –کسب نگرش درست و آمادگی براي ایجاد تغییر در سازمان            –و فنی   

تامین نیروي انسانی به منظور جایگزین کردن افراد جدید بـه    –و دید کلی افراد نسبت به سازمان        
فراهم آوردن –هماهنگی سیستم ها و فرا سیستم هاي سازمان –جاي افراد خارج شده از خدمت 

اد و توان بـالقوه نیـروي       بروز استعد  –زمینه هاي ارتقاء ، ترفیعات و چرخش شغلی نیروي انسانی           
اثر بخشی و کارامد ساختن نیروي انسانی با افزایش نگرش ،       –رشد کمی وکیفی تولید      –انسانی  

. بهره گیري مناسب از امکانات و پرهیز از ضایعات کاري –رضایت شغلی و بهره وري کارکنان 

: محتواي برنامه درسی آموزش کارکنان 
از . در برنامه درسی انتخـواب محتـواي آموزشـی مناسـب اسـت      نخستین گام براي تحقق اهداف 

چگونه فکر کردن و چگونه یـاد       « مباحثی که امروز به شدت روي آن تاکید می شود ، یادگیري             
در حالی کـه در     . کمتر اهمیت داده می شود      » چه باید یاد گرفته شود      « و به اینکه    » گرفتن است   

است و به صالح نیست که چگونه یاد گـرفتن از چـه یـاد               جهان یادگیري چگونه یاد گرفتن مهم       
هر چند می توان گفت همان چیزي که بـه قـصد یـاد دادن یـا              . گرفتن جدا گردد و فاصله بگیرد       

. چگونه یاد گرفتن تهیه می کنیم محتواي برنامه درسی است 
ا بـر اسـاس   اصول انتخواب محتوا در آموزش ضمن خدمت اوال تابع معیارهاي علمی است و ثانیـ      

ضـمنا بـا شـناختی کـه از     . نتایج تحقیقات حاصل از تجزیه وتحلیل شغل و نیازسـنجی مـی باشـد              
رفتارهاي ورودي فراگیران حاصل می گردد می توان محتـوا و فعالیـت هـاي یـادگیري متناسـب                   

.گروه را جهت وصول به هدف هاي تعیین شده ارائه نمود 
موزش ضمن خدمت تابع اهداف ویژه اي است کـه بـراي   محتوا و مواد آموزشی در یک برنامه آ 

بنابراین در صورتی که هـدف ، از جامعیـت و شـفافیت الزم برخـوردار            . دوره تدوین شده است     
باشد ، مشخص کردن رئوس اساسی مطالب مورد بحث در دوره آموزشی ، تا حد زیـادي آسـان             

یـک دوره آمـوزش ،   عـالوه بـر مـشخص کـردن سرفـصل هـاي اصـلی هـر درس در         . می شـود    
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ضرورت دارد کمیته آموزش ضمن خدمت در تصمیم گیري درباره محتوا و مواد آموزشی بهتـر                
:است به موارد زیر توجه کنند 

به منظور دستیابی به منابع آموزشی مفید وجامع ، از صاحبنظران و کارشناسان ذیصالح              -1
. به طور نظام دار نظرخواهی شود

تناسب آن با ویژگیهاي آموزش گیرندگان نظیـر اطالعـات          در تدوین منابع آموزشی ،      -2
. قبلی ، تجارب شغلی و مسائل و مشکالت آنان مورد توجه قرار گیرد 

در تدوین منابع آموزشی ، تناسب آن با هدفها و سر فصلهاي تعیین شده براي دوره بـه                   -3
. دقت مورد توجه قرار می گیرد 

قابل کاربرد در محـیط کـار افـراد تـدوین     دست کم به صورت عملی و      منابع آموزشی -4
. شود 

در منابع آموزشی دروس مختلف ، منابع اضافی براي مطالعه بیشتر کارکنان معرفی مـی       -5
. شود 

:اصول سازماندهی محتواي آموزشی
اگـر محتـواي   . ترتیب ارائه محتوا مرحله مهمی در فرایند تـدوین برنامـه درسـی تلقـی مـی شـود                

وتحلیل شغل و وظیفه منتج شده باشـد واضـح اسـت کـه شـغل و وظـایف آن          آموزشی از تجریه    
. داراي ترتیب منطقی والزم خواهد بود

ترتیب محتواي آموزشی باید از مطالب ساده بـه طـرف مطالـب مـشکل و پیچیـده                  : اصل اول   
.  باشد 

هـستند تـا مفـاهیم    اغلب مردم با مفاهیم کلی آشـناتر      . از کل به جزء حرکت کند       : اصل دوم   
. این امر به ویژه وقتی صادق است که مفاهیم کلی را به آسانی می توان درك کرد . جزیی 
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محتـواي پـاره اي از مطالـب داراي         . از یک روش سازماندهی رایج استفاده کنید        : اصل سوم   
. د یک نظم منطقی ذاتی و طبیعی است و باید در ارائه محتوا ترتیب زمانی رعایت شو

مربی و برنامـه ریـز آمـوزش بایـد          . مسیر حرکت از معلوم به طرف مجهول باشد       : اصل چهارم   
ترکیب وترتیب محتواي آموزش را طوري تعیین کند که با معلومات فعلی فراگیران شروع شـود                

. و به طرف دانش جدید حرکت کند 
ترتیـب آمـوزش طبـق روال عـادي     استفاده از ترتیب عملکرد شغلی ؛ یعنـی اینکـه   : اصل پنجم   

. انجام وظایف شغلی تنظیم شود 

: روش هاي آموزش کارکنان 
روش به کلیه کوششهایی که در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهی ، مهارت هاي فنـی و حرفـه      
اي و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمـل مـی آیـد و آنـان را                 

پذیرش مسئولیت هاي شغلی خود می نماید آماده انجام و 
در بحث از روش هاي آموزش می توان از دو دسته عمده شیوه هایی کـه در آمـوزش کارکنـان                     

:کاربرد دارد نام برد 
کنفرانس ، سمپوزیوم ، سـمینار ، فوریـوم ، روش کارگـاهی ،              ( روشهاي آموزش گروهی    :الف  

زي ، ایفاي نقـش ، بـازي هـاي مـدیریتی ، روش       قضایاي اداري ، روش تحریک مغزي ، شبیه سا        
)کازیه ، آموزش حساسیت 

آموزش به طریق مکاتبه ، روش کارآموزي ، آموزش خصوصی ( روش هاي آموزش فردي : ب 
)، آموزش در مشاغل مختلف ، تجربه هاي برنامه ریزي شده 
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:اجراي برنامه هاي آموزش کارکنان 
مه هاي آموزشی ،گام بعدي اجـراي برنامـه هـاي آمـوزش ضـمن      پس از نیاز سنجی و تدوین برنا  

خدمت است ، منظور از اجراي این برنامه عبارت است از فرایند به بوته عمل گذاشتن یک طرح                  
. براي اجراي دوره هاي آمـوزش کارکنـان الگوهـاي مختلفـی ارائـه شـده اسـت                   . با برنامه معین    

هاي الزم براي توفیق بیشتربرنامه ها درتحقق هدف     هدف اصلی این الگوها ، فراهم آوردن زمینه         
الگوهـاي آمـوزش    . هاي آموزشی بویژه افزایش میزان استقبال کارکنان سـازمان از دوره هاسـت            

. کارکنان به سه دسته سنتی ، گاسکی ، ترکیبی  تقسیم بندي می شود
: شرایط امکانات اجرایی دوره

ز یک دوره ، مربی یا مربیان از نقـش زیـادي      در برگزاري موفقیت آمی   . شرایط مدرسان   -1
در صورتی که مربیان از توانایی و مهارت الزم برخوردار باشند ، نـه تنهـا                . برخوردارند  

وظایف محول شده را به خوبی اجرا می کنند ، بلکه ضعف هاي احتمالی در اهـداف و                  
. منابع را نیز پوشش می دهد 

ضــمن خــدمت افــراد از لحــاظ ســن ، در آمــوزش. نحــوه گــزینش شــرکت کننــدگان -2
تجربیات قبلی ، تحصیالت ، شغل مورد تصدي ، میزان عالیق و توانایی ، تفـاوت هـاي                  

این عدم تجـانس مـی توانـد مـشکل زیـادي را در اجـراي دوره بـه        . زیادي با هم دارند     
. وجود آورد 

ایط متعددي مدت زمان دوره تابع عوامل و شر. مدت زمان دوره و زمان برگزاري دوره -3
زمان برگزاري دوره نیز بایـد      . است  ... نظیر اهداف و محتواي دوره ، روش آموزشی و          

در این زمینه توجه به خصوصیات جوي فصل هاي مختلف ، تـراکم کـاري      . معین شود   
. سازمان در ایام مختلف سال و شبانه روزي و نیمه وقت بودن دوره حایز اهمیت است 

چـون در یـک دوره آموزشـی دروس مختلفـی         . منابع مورد نیاز    تجهیزات و امکانات و     -4
ارائه می شود و هـر درس شـامل فعالیـت هـاي ویـژه اي اسـت ، امکانـات و تجهیـزات                        

اجراي موفق یک دوره آموزشی تابعی از منـابع    . آموزشی را باید از قبل پیش بینی کرد         
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از لحاظ تهویـه ،  در ضمن محیط آموزشی باید . و تسهیالت آموزشی در دسترس است   
نور ، صداههاي مزاحم ، دماي مناسب ، وضیعت ظاهري ، راحت بـودن صـندلی هـا در           

. وضیعت مطلوبی باشد 
:ارزشیابی آموزش 

یکی از دغدغه هاي امروز مدیران سازمانها در بحث آموزش و توسـعه کارکنـان ، ارزشـیابی اثـر         
زه اکثـر سـازمان هـا ، دوره هـاي        امـرو . بخش دوره هاي آموزشی و چگـونگی انجـام آن اسـت             

آموزشی متعددي را در مراکز آموزش خود و یا مراکز آمـوزش موجـود در داخـل یـا خـارج از                      
کشور براي توسعه کارکنان خود برگزار می کننـد و اجـراي هـر دوره متـضمن سـرمایه گـذاري                 

شی دوره هاي لذا آگاهی از میزان اثربخ. هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروي انسانی فعال است 
ارزشـیابی ، یکـی از      . آموزشی و بازدهی حاصل از آنها براي مدیران بـسیار حـائز اهمیـت اسـت                 

مهمترین مراحل برنامه ریزي آموزشی است که انجام صحیح آن اطالعات بسیار مفیدي را درباره 
چگونگی طرح ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی در اختیار می گذارد و مبناي مفیـدي جهـت                

از این رو ارزشیابی آموزشی فراینـد       . ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزش به دست می دهد          
جمع آوري ستادهاي مورد نیاز براي تعیین اثر بخشی آموزش است و اثر بخشی فوایدي است که 

فوایـد آمـوزش بـراي فراگیـران شـامل یـادگیري       . سازمان و فراگیران از آموزش دریافـت کننـد       
... براي سازمان می تواند شامل کاهش ضایعات ، کاهش غیبت و   ... فتارهاي جدید و    مهارت یا ر  

. باشد
:به طور کلی دالیل ارزشیابی آموزش را می توان به شرح ذیل جمع بندي کرد

براي مشخص کردن قوت ها وضعف هاي برنامه.1
جهت ارزیابی اینکه آیامحتوا ، سازمان ومدیریت برنامه آموزش ، در بـه             .2

. گیري آموزش در شغل کمک می کند یا خیر کار
جهت مشخص کردن فواید آموزش براي کارکنان .3
جهت ارزیابی میزان رضایت فراگیران از برنامه آموزش .4

www.ParsBook.org



فرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان

18

براي تعیین فواید و هزینه هاي مالی برنامه براي سازمان .5
فایــده برنامـه هــاي مختلــف آموزشــی جهــت  –جهـت مقایــسه هزینــه  -.6

امه انتخاب بهترین برن
:نتایج برنامه ریزي آموزشی 

برنامه ریزي آموزشی در همه طبقات سازمان و داشـتن طـرح دراز مـدت ، کوتـاه مـدت و میـان                       
این ضرورت براي مدیران عالی از نظـر شـرایط ، موقعیـت و دیـدگاه      . مدت یک ضرورت است     

با سایر سیـستم هـاي       همه جانبه اي که نسبت به سازمان دارند و به لحاظ اینکه ارتباط آموزش را              
. سازمان بهتر درك می کنند و جایگاه آنرا نیز بهتر می توانند مشخص نمایند، بیشتر است 

در شرایطی کـه کارکنـان سـازمان در دوره هـاي مختلـف از فرصـت هـاي                    -
آموزشی مناسب برخوردار شوند امکان رشد و فعال شدن استعدادهاي بـالقوه            

. بیشتر است 
اي مهـم توسـعه منـابع انـسانی در سـازمان ، آمـوزش و تغییـر        یکی از ابزارهـ -

. نگرش کارکنان است 
با توجه به اهمیت مهارت ادراکی و دیدگاه کل گرایانه در پرسنل سازمان ، -

افراد باید داراي ذهنیت فلسفی باشند و ذهـن آنـان داراي سـه بعـد جامعیـت ،           
هداف سازمان را بهتر تحقـق  تعمق و انعطاف پذیري باشد تا بتوانند هماهنگی ا  

. ایجاد ذهن کل گرایانه در گرو برنامه ریزي صحیح است . بخشند 
برنامه ریزي آموزشی ، در سازمان ضایعات انسانی خـسارت هـاي مـالی را    -

. به شدت کاهش می دهد 
با برنامه ریزي آموزشی صحیح در سازمان فعالیت هاي تکراري و مضاعف -

ته و در نتیجه با زمان کوتاهتر و هزینه کمتر اهداف برنامـه  و بی ثمر کاهش یاف  
. زودتر و بهتر تحقق می یابد 
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نظام پویاي برنامه ریزي آمـوزش در هـر سـازمان در تربیـت و تـامین نیـروي انـسانی و ازدیـاد              -
کمیت و کیفیت مهارت هاي شغلی و افزایش سطح تولید و رفاه عمومی سازمان اثر فراوانی دارد           

ي انـسانی تربیـت شـده بـا نیـاز           .رمایه گذاري در این بخش موجب ایجاد توازن و تعادل نیرو          و س 
.بخش هاي مختلف می شود

اثربخشی آموزشی
مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهمترین هدف مدیر                 

یریت سنجیده شود نه میزان وارده ها بازدهی کار یک مدیر نیز باید ازطریق صادره هاي مد        . باشد
یعنی موفقیتهاي کاري او، نه مجموعه کارهایی که به وي محول مـی شـود یـا در روز انجـام مـی          

. اثربخشی چیزي است که از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و انجام می دهد                 . دهد
آورد و به صورت بازده اثربخشی چیزي است که مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می

تعریف اثربخشی عبارت است از میزان موفقیت مدیر در زمینه بازدهی و نتایج            . کار ارائه می کند   
درمـورد مفهـوم اثربخـشی آمـوزش تعریـف جـامع و        . کاري است کـه بـه او محـول شـده اسـت            

آمـوزش  ارزیابی اثربخـشی  . مشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن، کار دشواري است          
یعنی اینکه تاحدودي تعیین کنیم آموزشهاي انجام شده تاچه حـد بـه ایجـاد مهارتهـاي موردنیـاز          

: ارزیــابی اثربخــشی آمــوزش یعنــی. ســازمان بــه صــورت عملــی و کــاربردي منجــر شــده اســت 
تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مـشاهده از کـارآموزان در اثـر آموزشـهاي                

تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقـش سـازمانی، تعیـین میـزان درسـت                 اجراشده،
انجام دادن کـار کـه مـوردنظر آمـوزش بـوده اسـت، تعیـین میـزان تواناییهـاي ایجادشـده در اثـر              

باتوجه به مباحث باال باید گفت که اثربخشی آمـوزش ازطریـق            . آموزشها براي دستیابی به هدفها    
یعنـی اگـر بتـوانیم کـارایی     . درون و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می گردد   بررسی کارایی 

درونی و برونی سیستم آموزش سازمانها را اصالح کنیم تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می شود

پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات . ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است
برهمین اساس، اکثر . مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی استدرگرو ارتقاي سطح دانش، 
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سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور براي کارکنان خود برگزار 
کنند و اجراي هر دوره متضمن سرمایه گذاري هنگفت است لذا آگاهی از میزان اثربخشی می

.مدیران بسیار بااهمیت استدوره هاي آموزشی و بازدهی حاصل از آنها براي
ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزي آموزشی است که انجام صحیح آن اطالعات 

بسیار مفیدي را درباره چگونگی طرح ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی دراختیار می گذارد و 
.مبناي مفیدي جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می دهد

گر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، اثربخشی سازمان عبارت ا
.است از درجه یا میزانی که سازمانها به هدفهاي موردنظر خود نائل می آیند 

تعاریف . پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده است
هاي مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده هاي جدید، تقویت دیگري همچون اصالح رویه 

ارزشهاي سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردي از این قبیل از جمله تعابیري هستند که در 
.مدیریت معادل با اثربخشی به کار می روند

:ازآموزشی ابراز داشت عبارتندتعابیري که باتوجه به مفاهیم باال می توان براي اثربخشی
عیین میزان تحقق اهداف آموزشیت

ارآموزان در آموزشهاي اجراشدهتعیین نتایج قابل مشاهده از ک
با انتظارات نقش سازمانی آنهاتعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان 

ار که موردنظر آموزش بوده استتعیین میزان درست انجام دادن ک
ا براي دستیابی به اهدافموزشهتعیین میزان توانایی ایجادشده در اثر آ

یین میزان ارزش افزوده آموزشیتع
بهبود شاخصهاي موفقیت کسب و کارتعیین میزان
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ارزشیابی
ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزشهاست، درواقع ارزشیابی قسمتی از فرایند بقاي انسان است 

عملکرد آینده، رضایت هایی است تابه ترتیبی که پیوسته درصدد ارزشیابی اعمال و تجربه 
.بیشتري را به دست آورد

ارزشیابی فرایندي پیچیده است که در جستجوي عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح 
یا پروژه می پردازد تا انجام پذیري آن را تشخیص داده، راه حلهایی براي مشکالت اجرایی بیابد 

. کندو پروژه ها و طرحهاي مفیدتري براي آینده طراحی
در ارزیابی نظامهاي آموزشی معموال مفاهیم کیفیت، کارایی و اثربخشی موردتوجه قرار می 

کیفیت نظام آموزشی عبارت است از . کیفیت با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم دارد. گیرد
:میزان تطابق وضعیت موجود با هریک از حالتهاي زیر

)شدهمعیارهاي ازقبل تعیین (ردها استاندا–1
,CRAFT(رسالت، هدف و انتظارات –2 1994.(

نظام آموزشی ) عوامل تشکیل دهنده(کیفیت نظام آموزشی را می توان برمبناي هریک از عناصر 
.ارزیابی کرد

:اصر آموزشی عبارتندازعن
درونداد* 
فرایند* 
محصول* 
برونداد و پیامد* 
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.به شرح زیر مطرح ساختبراساس عناصر نظام آموزشی می توان کیفیت را
ویژگیهاي رفتار ورودي (عبارت است از میزان تطابق دروندادهاي نظام : کیفیت دروندادها*

با استانداردهاي ازقبل تعیین شده و هدفها ) یادگیرندگان، قابلیتهاي مدرسان، برنامه درسی و غیره
).انتظارات(
یادگیري و سایر –ایندهاي یاددهی عبارت است از میزان رضایت بخشی فر: کیفیت فرایند*

).ساختی، سازمانی و فرایند پشتیبانی(فرایندها 
نتایج امتحانات (عبارت است از اینکه تاچه اندازه بروندادهاي واسطه اي نظام : کیفیت محصول*

به عبارت دیگر، . رضایت بخش هستند...) نیمسال تحصیلی، ارتقاي از یک دوره به دوره باالتر و
رضایت بخشی هریک از بروندادهاي واسطه اي می تواند نمایانگر کیفیت نظام آموزشی میزان 
.باشد

آموختگان، نتایج (عبارت است از اینکه تاچه اندازه نتایج نظام آموزشی : کیفیت بروندادها*
در مقایسه با استانداردهاي ازقبل ) پژوهشها و آثار علمی دیگر، خدمات تخصصی عرضه شده

.یا اهداف و انتظارات رضایت بخش هستندتعیین شده 
عبارت است از اینکه وضعیت اشتغال به کار و یا پیامد آموخته ها در شغل : کیفیت پیامدها*

بازرگان، . (رضایت بخش است) کننده از خدمات آناناز دیدگاه خود و جامعه استفاده(افراد 
1380(

فرایند ارزشیابی
. باره شایستگی یا ارزش چیزي به حساب می آیدارزشیابی فرایندي براي قضاوت در

هدف اصلی از ارزشیابی حرفه اي، تولید اطالعاتی است که می تواند در طرح ریزي و اجراي 
ارزشیابی ممکن است در اشکال . برنامه ها براي باالبردن کیفیت زندگی مورداستفاده قرار گیرد

تحلیل ربخشی ران، ارزشیابی کارکنان، ارزیابی اثارزیابی نیازمندیها، ارزشیابی فراگی: مختلف نظیر
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ارزشیابی مطالعه اي است که براي کمک . هزینه ها و سودمندي و دیگر انواع آن صورت گیرد
به مخاطبان، درجهت قضاوت و بهبود ارزش بعضی از اهداف تربیتی، طراحی و هدایت شده 

.است
:رح زیر مطرح کردبراساس عناصر نظام آموزشی می توان ارزیابی را به ش

عامل از جمله مهمترین عوامل 3درمیان عوامل درونداد نظام آموزشی : ارزیابی عوامل درونداد*
.برنامه درسی–مدرس –یادگیرنده : منظور می شود

:دسته فرایند را موردنظر قرار داد3در نظام آموزشی می توان : ارزیابی فرایند*
.برقراري امور–یادگیري، فرایند پشتیبانی –یاددهی سازمانی، فرایند–فرایند ساختی 

ازجمله جنبه هاي دیگري که براي فراهم آوردن کیفیت در نظام : ارزیابی بروندادها و پیامدها*
.آموزشی باید ارزیابی شود، برونداد واسطه اي، برونداد نهایی و پیامدهاست

ی قضاوت درباره آن است که براي سطح منظور از ارزیابی کارایی آموزش: ارزیابی اثربخشی*
ویژگیهاي (، چه حداقلی از درونداد )آموخته، آثار علمی، خدمات تخصصی(مطلوب برونداد 

. کفایت می کند) یاددهی، یادگیري و غیره(و فرایند ) یادگیرنده، ویژگیهاي معلم، بودجه و غیره
ینی از عوامل درونداد، برونداد به عبارتی، منظور از کارایی آموزشی آن است که براي سطح مع

.آموزشی به حداکثر رسانده شود

اثربخشی
در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهاي درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف 

مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد، البته اثربخشی لزوما در چارچوب . کرده اند
منظور از اثربخشی . یابی است باید تعریف شودبرنامه خاصی که تحت ارزش

)EFFECTIVENESS( درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده براي دستیابی به
به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف . اهداف از پیش تعیین شده است

بایست گامی فراتر هوم اثربخشی میاما به نظر می رسد براي تعریف مف. اندازه گیري می شود
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نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اوال نیازهاي 
ثانیا برنامه مناسبی براي برطرف ساختن نیازها طراحی . آموزشی به روشنی تشخیص داده شود

ابی مناسبی از فرایند آموزش و ثالثا برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد و رابعا ارزی. شود
.به اهداف انجام شوددرنهایت دستیابی

نکته مهم و اساسی درمورد اثربخشی آموزشی آن است که قبل از آنکه درصدد بررسی نحوه 
اندازه گیري اهداف باشیم، می بایست درپی انجام صحیح فرایند آموزش و اطمینان از تحقق آن 

گذشته اي نه با مطالعه تاریخچه کیفیت درمی یابیم که در. در هر مرحله از این فرایند باشیم
چندان دور، تولیدکنندگان براي اطمینان از کیفیت به بازرسی محصول نهایی توجه داشتند و 
درواقع بازرسی زمانی انجام می شد که محصول تولیدشده بود و فرصتی براي رفع خطاهاي 

احتمالی وجود نداشت درحالی که با طرح موضوع تضمین کیفیت بحث ایجاد کیفیت و اطمینان 
.وجود آن طی مراحل مختلف تولید مطرح گردیداز 

بدین معنا که اندازه گیري . درمورد اثربخشی آموزشی نیز دقیقا وضع به همین گونه است
اثربخشی و . اثربخشی به صورت مطلق و در پایان یک دوره آموزشی رویکرد کاملی نیست

و در پایان این فرایند کیفیت آموزش، می بایست در طول فرایند آموزش ایجاد و تضمین گردد
.براي اطمینان از صحت اقدامات و تحقق اهداف موردبررسی و اندازه گیري قرار گیرد

هدف و ضرورت اثربخشی
باتوجه به گسترش برنامه ها و مراکز آموزشی وزارت نیرو که مستلزم صرف منابع انسانی، مالی و 

شتر مدیران و شرکت کنندگان در مادي فراوانی است که تامین این منابع موجب حساسیت بی
بررسی میزان اثربخشی دوره ها و ارائه بازخورد اطالعاتی . دوره ها نسبت به آموزش شده است

.به افراد پاسخی منطقی به این حساسیت است
:یک نمونه از روشها و ابزار ارزیابی اثربخشی عبارت است از

:راستاي پاسخ به پرسشهاي زیر استهدف ارزیابی اثربخشی در: پرسشهاي ارزیابی اثربخشی
آیا حضور در دوره هاي آموزشی و ارتقاي شرکت کنندگان، موثر بوده است؟*
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آیا ارتقاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی، در طول زمان پایدار بوده است؟*
آیا شرکت در دوره هاي آموزشی در دوره هاي آموزشی در ارتقاي سطح مهارت شغلی یا *

ام وظایف محوله موثر بوده است؟انج
آیا ارتقاي مهارت شغلی شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی در طول زمان پایدار بوده *

است؟
کاربردي تا چه میزان در تحقق اهداف آموزشی فوق بوده –اجراي دوره هاي آموزشی علمی *

است؟
ست؟آیا دوره هاي آموزشی نیاز شرکت کنندگان را تامین کرده ا*
آیا شرکت کنندگان در دوره ها از امکانات و نحوه برگزاري دوره هاي آموزشی رضایت *

دارند؟
مثالهاي زیر در ارتباط با مفاهیم اثربخشی استادان و برنامه درسی در طراحی پرسشها و پرسشنامه 

:هاي مربوطه می توان مورداستفاده قرار گیرد
آیا معلم و معلومات موردنیاز را دارا : اره موضوع درسیدرب: الف: معلم کارامد و موثر: 1مثال 

است؟
آیا مطالب معلم سازمان یافته است؟: سازماندهی و وضوح ارائه مطالب در گروه: ب

آیا راهبردهاي تدریس آگاهانه مورداستفاده قرار می گیرد؟ آیا نکات مهم به صورت خالصه 
ارائه می شود؟

در کالسهاي درس بحث صورت می گیرد؟ آیا همه حاضران به آیا: تعامل بین معلم و شاگرد: ج
شوند؟پرسیدن پرسشهاي خود تشویق می

آیا معلم نسبت به امر تدریس عالقه نشان می دهد؟ آیا معلم به فراگیران : سطح عالقه و هیجان: د
احترام قائل می شود؟

ی گیرد؟آیا مواد آموزشی مورداستفاده قرار م: استفاده از مواد آموزشی: ه
آموزشهاي فراگیران تاچه حدي است؟ چه نوع آموزشی می بینند؟: پیشرفت فراگیران: و
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آیا معلم صادقانه و درعین حال با ظرافت : دادن بازخورد به فراگیران درمورد پیشرفت آنان: ز
فراگیران را از چگونگی پیشرفت خود مطلع می کند؟

آیا معلم امر انتقال آموخته هاي کالس را به : سکمک به انتقال آموخته ها به خارج از کال: ط
.خارج از کالس تسهیل می کند؟ آیا در کالس، طرح ایجاد درآمد ارائه می شود

براي رسیدن به اجزاي زیر، اثربخشی برنامه درسی را می : ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی: 2مثال 
:توان تحلیل مفهومی کرد

–5کیفیت؛ –4عملی بودن؛ –3استانداردها؛ –2؛ )یبرنامه درس(مناسبت عمومی –1
پاسخ –9ارتباط؛ –8کفایت؛ –7سودمندي؛ -6امکانات داخلی جهت تشخیص اشتباهات؛ 

13وضوح و روشنی؛ –12ثبات درونی؛ –11ثبات محتوا و روش؛ –10به نیازهاي فراگیران؛ 
اجتناب از بروز –16توازن؛ –15وز بودن؛ تازگی و به ر–14مناسب بودن اهداف برنامه؛ –

. اختالل در امر تدریس ازطریق پیش بینی مشکالتی که فراگیران با آن مواجه می شوند

:نتیجه گیري
همان طور که می دانیم جامعه روز به روز درحال تغییر است و حرکت در راسـتاي ایـن تغییـرات     

راه . ه دنبال راه حلی براي حل این مشکل هـستند بیشتر سازمانها ب. کاري پرزحمت و کمی مشکل    
در همـین   . حلی که توسط بیشتر صاحبنظران عنوان شده، آموزش و بهسازي منـابع انـسانی اسـت               

در . راستا بیشتر سازمانها اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشی در سطح سـازمان خـود کـرده انـد          
دوره ها، اقدام بـه ارزشـیابی دوره هـاي    گام بعدي به منظور حصول اطمینان ازاجراي درست این        

.آموزشــی کــرده انــد کــه مقولــه ارزیــابی اثربخــشی هــم مربــوط بــه همــین گــام اســت            
:به طورکلی در اثربخشی توجه به نکات زیر ضروري است
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ــشی   ت)1 ــیابی و اثربخ ــت ارزش ــه ماهی ــه ب ــ)2وج ج
به منظور تصمیم گیریهاي مربوط به ادامه، قطع، تعدیل یا ) تحقق یافتن هدفها(ارزشیابی اثربخشی  

.گسترش برنامه است
آموزشیو مدیریترهبري

چکیده

هـا تـا حـدزیادي     نهادها و سـازمان    موفقیت نامند چون می و رهبري  حاضر را عصر مدیریت    زمان

پیـدایش  هاباعثسازمان وريدر بهره  مدیریت نقش. دارد بستگی مدیریت و اثربخشی  کارآییبه

.استشدهمدیریتمختلفهايسبک

ــشرفت ــیپی ــهو ترق ــر جامع ــوعدرايه ــرو ن ــونگیگ ــالیتیو چگ ــتفع ــهاس ــدارسک در م

.گیردمیانجام

مدیریتنوعبهتریناستو تربیتتعلیمکلیاهدافبهرسیدنآموزشیمدیریت هدف ترینمهم

و استذاتیامري مدیریت فکر که  اصوال این . باشد با رهبري  همراه که است ، مدیریتی شیآموز

آموزشیدرمدیریتآنباريزیانيدرجه. بار استو زیاننادرستندارد، فکريآموزشنیاز به

.هاستبیشتر از سایر مدیریت

در موفقیـت کهاستاینکنیممی دریافت و رهبري  ریت، مدی انسان يدرباره ما از مطالعات   آنچه

،محـیط و درك   یـا پیـروان    زیردسـتان  هـاي ویژگـی رهبر، بـه   فردي بر خصوصیات  عالوه رهبري

.شودها مربوط میآنيمؤثر بر همهعوامل
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،سـالمت جـسمی سـالمت : از جملـه   عمـومی  هايتوانایی باید داراي  آموزشی و رهبري  مدیریت

. و تعهدباشــد، تقــوي، ایمــانتفکــر و ادراكو قــدرتعقــل، ســالمتعــاطفی، ســالمتروانــی

و گیري،تصمیم، قضاوتتشخیص، قدرت، تجربهدانش: مانندبلوغی هايتوانایی داراي چنینهم

باشـد و نیـز از   تـار مناسـب  و رف، اخـالق  بینـی ، جهـان  داشـتن  و انگیزش  ، هدفدار بودن  مسائل حل

، قدرت مرجعیت، قدرت قانونی اجبار، قدرت  ، قدرت پاداش قدرت: چونهم رهبري هايتوانایی

.برخوردار باشدتخصصی

وسـازماندهی  ،تـأمین  ریـزي و برنامه   ، نیازسنجی گیري، تصمیم آموزشی مدیریت اساسی وظایف

و ، نظـارت روابطانسانی ، برقراري ، انگیزش انسانی نیروي سازيمادهو آ  ، آموزش و امکانات  منابع

زمـان ، مدیریتوريبهرهدنبالبهجامعکیفیتو مدیریت خودگردانی. و پاداش  ، ارزشیابی کنترل

.استخواهیو مشتري

مقدمه

اخیـر  قـرن ، اما دریکاستاو بودهبا انسانپیدایشروزهاياز اولین  مدیریت موضوع که با این 

پرنیـاز،   هـاي وبرخوردار از انسان   از تکنولوژي  و متراکم  جدید، پیچیده  هايایجاد سازمان  دلیلبه

.استقرار گرفتهمورد توجه
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يکننـده  هماهنـگ نیـروي نیـاز بـه    و صـنعتی   انسانی هايفرآورده و افزایش  عمل ، قدرت سرعت

و  اجـزا، امکانـات    يهمـه  بـین درسـت  ریـزي مدیر دارد تا بتواند با برنامه      نامبه ايوارسته متفکر و 

.وجود آوردبههماهنگیسازماننیروهاي

هاتـا حـد زیـادي     نهادها و سـازمان    موفقیت نامند چون می و رهبري  حاضر را عصر مدیریت    زمان

پیـدایش  ها باعث سازمانوريدر بهره  مدیریت نقش. اردد بستگی مدیریت و اثربخشی  کارآییبه

.استشدهمدیریتمختلفهايسبک

هـستند، اگـر   و پـر ارزش خـود مهـم  خـود و در جـاي     ينوبهبه مدیریت هايسبک همه که با آن 

هـا  از آنیـک هـیچ کـه شـویم مـی متوجـه کنـیم ها مقایـسه از آن را با هر یک    آموزشی مدیریت

و اشـتباه انگـاري ، سهلکوتاهیهرگونه ، چرا که  نیست حائز اهمیت  آموزشی مدیریت ياندازهبه

جامعـه در رشد افـراد و کـل  باريو زیان  نامطلوبها تأثیرات انسان و پرورش  آموزش يدر زمینه 

.دارد

. گیردمیانجامدر مدارسکهاستالیتیفعو چگونگیدر گرو نوعايهر جامعه  و ترقی  پیشرفت

هـا در تعـداد   تفـاوت ایـن .داردهـایی تفاوتقبل دهه یک و حتی  قرن نیم امروز با مدرسه   مدرسه

فیزیکـی ، نیازهايدرسیهايکتابمطالبو نوع، تنوعمعلمان ها، تخصص ، کالس آموزاندانش

، تغییـرات معلمـان و تـأمینی ، اجتماعیشغلی ،نیازهايآموزانانشاولیا و د   و شرایط کار، توقعات   
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و مدرسـه در سـیماي   بزرگ تحولی هر یک  شود که می نومشاهده نیازهاي و پیدایش  تکنولوژي

.آوردوجودمیبهآنمدیریت

با خطراتهمراهئلمساکردنو تجربهیادگیريو خطا براي ها، آزمایش از شغل  شاید در بسیاري  

و خطایی، هر آزمایشآموزشیو مدیریتو تربیتنباشد، اما در تعلیمجبرانغیرقابلهايو زیان

.ناپذیر خواهد بودو جبرانبزرگهايبا زیانهمراه

آموزشیمدیریتو تعاریفمفاهیم

تـوان مـی . استشدهتعریفمتفاوتهاياهها و با دیدگشکلبهآنو عام کلی در مفهوم  مدیریت

از برخـی بـه کـه استشدهارائه تعریف از مدیریت  مدیریت هايکتاب تعداد نویسندگان به گفت

.شودمیآنها اشاره

 افراد هايکوششسازياز هماهنگ  است عبارت در هر سازمانی   مدیریت منظور اصلی

.سازمانهايهدفتحققر برايدیگثر از منابعمؤيو استفادهانسانی

 اسـتونر (stoner) هـدایت ، سـازماندهی ریـزي فراینـد برنامـه  گویـد، مـدیریت  مـی ،

ــرل ــشوکنت ــايکوش ــضايه ــازماناع ــتفادهس ــامو اس ــابعاز تم ــازمانمن ــرايس ب

.استسازمانیمعیناهدافبهیابیدست
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و گیـري ازتـصمیم اسـت ، عبـارت گیـري تصمیماز مفهومفادهبا استآموزشی مدیریت

.و پرورشآموزشيدربارهتصمیماتاجراي

وایلز،عبـارت کیمبـل بنا بر تعریف که است دیگري ، تعریف رهبري با مفهوم  مدیریت

ویادگیريبتواند امر آموزشکهو هر عملیبهبود کار آموزشیو مدد بهاز یارياست

.تر ببردپیشقدمرا یک

دیگرانوسیلهکار بهدادنهنر انجام: مدیریت.

هاهدفتحققدر جهتو ماديانسانیمنابعسازيهماهنگ.

منظـور  بهوسیلهساختنو فراهماز ایجاد زمینه است عبارت و پرورش  آموزش مدیریت

گروهـی روابطانسانیبهبخشیدن، تحکیمآموزاندانشاستعدادهايکارگیريبروز و به 

هـاي هـدف بارورساختنامور براييدر کلیهاصولیخط مشیو تعیین  و اتخاذ روش  

.تربیتی

ها ، بخشنامهمصوباتیا اجرايامور اداري، صرف انجامآموزشی، مدیریتفوقتعریفبهبا توجه

را ، مـدیریت اسـت کامال انـسانی  نظام یک مدرسه از آنجا که  . نیست زمانیسا هايو دستورالعمل 

تعریـف دیگـر، چنـین  از سـوي آنالهـی هـدف بـه سو و با توجهاز یکآن بر بعد انسانی   با تکیه 

:اندکرده

.خاطر خداو بهمردم، برايمردم، میانبا مردمکارکردنیعنیمدیریت
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، و هنـري ،فنـی علمـی هـاي مهـارت کـارگیري با به  که اجتماعی است فرایندي آموزشی مدیریت

هـاي زمینـه آوردنو بـافراهم نمـوده و هماهنـگ  را سـازماندهی   و مـادي   انسانی نیروهاي يکلیه

طـور  به کنانو کار  آموزان، دانش معلمانو گروهی  فردي منطقی نیازهاي و رشد با تأمین    انگیزش

.برسدو تربیتتعلیمهايهدفبهجویانهصرفه

آموزشیمدیریتو کلیاساسیاهداف

.استو تربیتتعلیمکلیاهدافبهرسیدنآموزشیمدیریتهدفترینمهم.1

.آموزشیسازمانمختلفهايو فعالیتمنابعبینهماهنگیبرقراري.2

.و پرورشآموزشریانو بهبود جاصالح.3

.مدرسهو کارکنانمعلمانبهو تربیتتعلیمهايهدفو تفهیمشناساندن.4

.معلمانمشکالترفعمنبعآموزشیسازمانو تقویتحمایت.5

در مـشترك مـسؤولیت  احـساس  وجـود آوردن  نظـر و بـه     شور و تبادل   هايایجاد زمینه .6

).مشارکتیمدیریت(آموزشیسازمان

.در مدرسهمتقابلو احتراممطلوبروابط انسانی، حفظ و گسترشبرقراري.7

.آموزشیسازمانو رشد اعضايبروز ابتکار و خالقیتيزمینهکردنفراهم.8

.اهدافبهیابیدستبرايآموزاندانشمشکالتنیازها و حلتشخیص.9
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.آموزاندانشستعدادهايو بروز اکشفيایجاد زمینه. 10

آموزشیو رهبريمدیریتهايتفاوت

مـورد بحـث   در چارچوب . کنندمی استعمال را مترادف  <و رهبري  مدیریت>غالب دو اصطالح  

و بـا بعـد هنجـاري    مـدیریت  رسـد کـه   نظـر مـی   به. شد تمایز قائل  توانمی و مدیریت  رهبري میان

هـا  هـدف  و تحقـق   خط مشی بر اجراي  در اساس  مدیریت. دارد پیوستگی ،با بعد شخصی   رهبري

مدیریت. دهدمینشانموجود عالقههايو بهبودهدف  بررسیبه رهبري که دارد، در حالی   توجه

جریـان گیرد و بـه  را در نظر می    و آینده  حال رهبري که دارد درحالی  توجه و اکنون  حالبیشتر به 

.کنداعتنا میجدید سازمانیهايها و رویهایجاد خطمشیغییر برايت

خوانـده اداره ٹاصـطالح  کـه  اسـت  کوچـک  نـسبت به هايسازمان کردن اداره معنیبه مدیریت

.خود تأکید دارندقانونیوظایفانجامبههستند کهافراديمدیران. شودمی

ثـابتی  شـکل بـه قـانون  رفتار خود را براسـاس     دارد و تصمیمات   سیکیا کال  سنتی حالتی مدیریت

.استاو قانونقدرتو منبعاستانتصابیمدیر عاملی. کندمیتنظیم

و یـاري بـراي سـازمان  و نفوذ در رفتـار اعـضاي       ، فراگرد اثرگذاري  در مدیریت  منظور از رهبري  

.استزمانیساوظایفدر ایفايآنانهدایت

www.ParsBook.org



فرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان

34

. هـا اسـت  برانـسان رهبـري يتکیـه . هـا انـسان بـه  راه دادن و نشان  بردن و راه  هدایت یعنی رهبري

. پـردازد میآمیز و حساس،مخاطرهامور اساسیو راهنما به   ، اسوه آهنگپیش یک عنوانبه رهبري

و اقتـضائات زمـانی  هـاي ضـرورت  بـر پایـه   ها و رفتـار رهبـري     و تصمیم  گراستمصلحت رهبري

هـا بـراي  از انـسان  ايعـده  از طرف  طور غیررسمی بهکه است انتخابی رهبر، عاملی . است محیطی

و باالسـت بـه  از پایین  در رهبري  قدرت و جریان  جهت. شودمیانتخاب و یا رسالتی   هدف تحقق

.او پابرجاستباشند، رهبريداشتهرا قبولخود فردييو ارادهبامیلپیروانکهتا زمانی

.دارد ویژگیسهدر مدیریترهبري

رهبـر را   ،دستورهايیا پیروان  زیردستان عنوانبه که است وجود افرادي  مستلزم رهبري.1

.بپذیرندو ارادهبا میل

.نابرابر استرهبر و زیردستانمیانقدرت، توزیعرهبريدر جریان.2

چنـین ،هـم اسـت  زیردسـتان  هدایتقادر به ) قانونی(طور مشروع به بر اینکه  رهبر عالوه .3

.اثر بگذاردنفوذ کند و بر زیردستانتواند اعمالمی

هـاي خودهـدف افـراد بـا میـل   کنـد کـه  مـی ، کاريبا کردار و گفتار خاص که است رهبر کسی 

.ندسازرا محققمشترك
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آموزشیو رهبريمدیریت

کهاستکسیمدیر موفق. باشدبا رهبريهمراهکهاست، مدیریتیآموزشیمدیریت نوع بهترین

در  و رهبـري   مـدیریت .افـراد نیـز برخـوردار باشـد        از حمایت  و رسمی  قانونی يبر پشتوانه  عالوه

میــزانوجــود دیگــريبــدوند و وجــود هــر یــکیکدیگرنــو ملــزوم، الزمو پــرورشآمــوزش

.کندمیرا کمفرد مسؤولکارآمدي

و رهبريمدیریتبودنیا اکتسابیذاتی

شـده ارائـه توسطگذشـتگان متفـاوتی نظرهـاي و رهبريمدیریت بودن یا اکتسابی  در مورد ذاتی  

داننـد کـه  مـی و تقـدیر الهـی  دانستهرا ذاتیو رهبريمدیریت هايو توانایی  صفات بعضی. است

. دارنــدتکیـه رهبــريصـفات بــودنبراکتـسابی کنـد و برخــی مــیخلـق رهبــريرا بـراي فـردي 

باال، ، هوش، ایثار، عفو، شجاعت، صبر، تواضع،تحمل، شهامتجسمیمانند سالمتهاییویژگی

در افـراد  و رهبـري مدیریترا عاملداريو امانتبودنصمم، منفس، اعتمادبهاراده، قوتفرهی

.دانندمی

کنند پیدا می  تکاملو بر اثر تجربه    اکتسابی و رهبري  مدیریت از صفات  بسیاري که اینبه با توجه 

ارتباطیکلمشنفوذ کنند، بلکهاند در دیگرانتنها نتوانستهباال نهبا هوشدیگر افراديو از طرف

توانداشتند، می صفاتی نیز نبودند چنین   درمدیریت که از افرادي  بسیاري چنیناند و هم  نیز داشته 
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مـدیریت هايویژگیبودنذاتیاعتقاد بهچهاگر. نیستذاتیٹصرفو رهبريمدیریتگفت

هاییها، استعدادها و قابلیت   زمینه داشتنتواند بدون نمی هر کسی  ذالک،معاست افتاده از قطعیت 

توانـدعاملی با محـیط مـی     و تطبیق  ، شناخت استعداد یادگیري  داشتن. بپردازد یا مدیریت رهبريبه

.آیدحساببهدر مدیریتموفقیتکسببراي

و نفسعتماد به،اگرایی، برون وجود دارد، هوش   ٹغالب یا مدیران  در رهبران  که صفاتی بهترین

کمــیتعمــیمازقابلیــتصــفاتي، بقیــههــوشغیــر از عامــلصــفاتاز ایــن. اســتســوزيدل

.برخوردارند

داشـته نگهعقبدر جوامعویژه، بهمختلفجوامعدرمدیریتآموزشاساسیاز مشکالتیکی

امـري مـدیریت فکـر کـه  اصوال ایـن . استو ذاتیفطريامريمدیریتکهتفکر است، این شده

در آنبـاري زیـان يدرجـه . باراسـت و زیـان نادرسـت ندارد، فکـري  آموزشو نیاز به   است ذاتی

.هاستبیشتر از سایر مدیریتآموزشیمدیریت

در موفقیـت کـه اسـت ایـن کنیممیدریافتو رهبري، مدیریتانسان يدرباره ما از مطالعه   آنچه

، محـیط و درك    یـاپیروان  زیردسـتان  هـاي ویژگـی رهبـر، بـه    فردي بر خصوصیات  عالوه رهبري

.شودها مربوط میآنيمؤثر بر همهعوامل
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آموزشیو رهبريمدیریتهايتوانایی

:عمومیهايتوانایی-الف

برخـوردار باشـد تـا بتوانـدوظایف       کامـل  باید از سالمتی   مدیر مدرسه : جسمی سالمتی.1

>.استسالمدر بدنسالمعقل>. دهدانجامخوبیخود را به

کـه افـرادي .تـر اسـت  مهـم جـسمی از سـالمتی   مراتببه روانی سالمتی: روانی سالمتی.2

و  خخـودتل  اطرافیـان  يهمـه بـه  خـود، بلکـه   را به  تنها زندگی  ندارند، نه  روانی سالمتی

افراد و رفتارتهاجمی، افسردگی، سرگشتگی، دلسردي ناراحتی کنند و سبب  ناگوار می 

.شوندمیدر رفتار زیردستانمحیط و اختاللخوردگیبهمسببچنینو هم

آورد وجـودمی و رفتار را به    زندگی کیفی هايجنبه در حقیقت  عاطفه: عاطفی سالمتی.3

عاطفـه  ها ازطریق ها و دفع  از جذب  بسیاري. ها دارد انسان در موفقیت  تأثیر فراوانی  که

.باشدآمیز پرعاطفهمبالغهو نهعاطفهبیمدیر باید نه. گیردمیانجام

اوباید با . استکار مدیریت  اساس تفکر منطقی : تفکر و ادراك   و قدرت  عقل سالمتی.4

و مسائلمشکالتبرايمناسبهايحلراها پیداکردنتمسألهاز شناساییتفکر منطقی

.رودپیش
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بـر   مبنـی و یا چیـزي    و وجود کسی   تفکر، عمل  و تصدیق  باور، یقین  یعنی ایمان: ایمان.5

مدیر برايوتشکیالتیتوحیديایمان. باشدداشتهو مطابقتهماهنگیبا حقیقتاینکه

.اید مقید باشدو باستمطرحآموزشی

از خطاها حفظمدیریتاصلتقوي. باشدمیخودنگهداريمعنیبهتقوي: و تعهدتقوي.6

و و فلسفهاصولبه بنديپايمعنیتعهد به . خیر است  کارهاي انجام براي راه و بازکردن 

.ها معتقد استآنبهانسانکهیا قراردادهایی

یبلوغهايتوانایی-ب

نیاز دارنـد تابتواننـد   تخصصیو دانشعمومیدانشدو نوعبه آموزشی مدیران: دانش.1

کـارخود را   مربـوط بـه    و آموزشـی   ، سـازمانی  ، انـسانی  اجتمـاعی  هايو موضوع  مسائل

یـا کـار خـود تـوان        باشـد و در رشـته      تحـصیلکرده  انـسان  مدیر باید یک  . کنند درك

.باشدکردهرا کسبو ادراکی، انسانیفنیهايمهارتو تخصصیوآگاهی

، وعلمـی  کالسیک هايبر آموزش  عالوه که است کسی مدیر آموزشی  بهترین: تجربه.2

.باشدکردهرا کسبالزمو تجربیاتپرداختهتدریسبهدر مدارسطور عملیبه

ومـشکالت مـدیر بایـد مـسائل    : ئلمـسا  و حل  گیري، تصمیم ، قضاوت تشخیص قدرت.3

. دهـد هاارائـه آنحلبرايمناسبهايحلراهموقعکند و به  را درك  محیط آموزشی 
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هـا از   آنيدربـاره  درسـت  ها و قـضاوت   رفتار آن  علل ها و تشخیص  رفتار انسان  درك

.استدرستقضاوت، مقدمهصحیحتشخیص. استمدیریتمهممسائل

مربـوط  دارد یکـی دو جنبـه مدیر آموزشی هدفدار بودن : داشتن و انگیزه  هدفدار بودن .4

.خود مدیر استهدفدار بودنو دیگريآموزشیو سازماننظاماهدافبه

هـا و  مدیر منشأ رفتـار،روش هايو برداشت اعتقادات در مدیریت : بینی و جهان  نگرش.5

.ستاومدیریتیهايسبک

. اسـت انـسان  هـاي سرمایه بهاتریناز گران  و سلوك  خلق حسن: و رفتار مناسب   اخالق.6

. ماسـت اخـالق و یـا بـدي  خـوبی حاصلما در زندگیهايها و شکست  بیشتر موفقیت 

.سازدمیبد رفتار را تباهو خويخلق: فرموده) ص(پیامبر

رهبريهايتوانایی-ج

باشـد و   داشـته  و تـأمینی   مادي مثبت هايپاداش دادن توانایی که فردي: داشیپا قدرت.1

پاداشـی قـدرت قـرار دهـد، داراي  مـورد حمایـت  نیازهایشانرا بر اساسايبتواند عده 

.است

زنـدان و یابـه اخـراج ، از کارشـان را جریمـه  ايتواند عده می که کسی: اجباري قدرت.2

.پردازندمیتبعیتبهافراد از ترس. استاجباريقدرت، دارايبیندازد
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. کندمیتبعیترا وادار به   دهد و دیگران  فرد می به قانون که است قدرتی: قانونی قدرت.3

.استقدرتمنبعآناز اطاعتنداشتنو یا چارهقانونبهاحترام

در کـه مـدیري . اسـت فـردي هـاي ویژگـی بوط به بیشتر مر  قدرت این: مرجعیت قدرت.4

هـاي حـل راهو اطمینـان ، با خونـسردي غیر مترقبهبروز مشکالتو هنگام بحرانی زمان

.برخوردار استمرجعیتدهد، از قدرتمیفرد ارائهو منحصر بهمناسب

، مشکالتبرايمیعلهايحلراهفرد و پیدا کردنو تخصصدانش: تحصصیقدرت.5

.استدیگر قدرتمنبع

:آموزشیمدیریتاساسیوظایف

گیـري وتـصمیم  مـشکل  حـل  صرف و کار مدیران   از وقت  مهمی بخش: گیريتصمیم.1

ــی ــودم ــایف. ش ــیوظ ــهاساس ــزيبرنام ــازماندهیری ــري، س ــرلو، رهب ــستلزمکنت ،م

.ت اسگیريتصمیم

گیـري تـصمیم .اسـت مـدیریت شـغل يیا چکیـده عصارهگیريتصمیمرد که دا عقیده گریفیتس

.استمسألهیکحلوجود برايمهايحلراهاز میانممکنحلراهبهترینفرایند انتخاب
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. اسـت  نیازسنجیمستلزم آن و اجراي  هر برنامه  طراحی مقدمه: ریزيو برنامه  نیازسنجی.2

نیازسـنجی اسـت و نیـرو، الزم وقـت ، صـرف  اضـافی  هـاي از هزینه  جلوگیري منظوربه

.گرددریزيبرنامهگیرد و سپسانجامو کارشناستوسط افراد آگاه

کـه  افـرادي ، انتخـاب  مناسب انسانی نیروي تأمین: و امکانات  منابع و سازماندهی  تأمین.3

و  ،تهیـه و تکنولوژیـک   مـادي  و امکانـات   منـابع  أمینباشند، تـ   الزم هايویژگی داراي

ــاده ــازيآم ــابعس ــاتمن ــکو امکان ــیتکنولوژی ــضاهايآموزش ــی، ف ــواد آموزش ، م

کـه  شـرایطی  وجـود آوردن  ، بـه  و مـادي   انـسانی  منـابع  و تلفیـق   ، هماهنگی وتجهیزات

.آوردعملبهرا از تکنولوژيبتواند حداکثر استفادهانسانینیروي

وپـرورش آمـوزش باید خود را مـسؤول مدیران: انسانینیرويسازيو آمادهآموزش.4

و  را در نظرداشـته    آمـوزان دانـش  و نیازهـاي   آنـان  و مـشکالت   بدانند و مسائل   معلمان

را فایـده برگزار کنند تا بیشترین    کارگاهی صورترا به  و کاربردي  علمی هايآموزش

.باشددر بر داشتهمعلمانبراي

یاهـدف هـدف رفتـار را در جهـت     کـه  اسـت  روانی یا وضعی  ، حالت انگیزه: انگیزش.5

.کندمیسازد و هدایتمیفعالدهد، نیرو میهایی

نیازهـا، رفتـار وشخـصیت   و درك، شـناخت آموزشـی در مـدیریت انگیـزش ياز مطالعـه   هدف

، احتـرام بـر اسـاس  مطلـوب رفتاريسويبهرفتار آنان و هدایت  و کارکنان  ، معلمان آموزاندانش
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افـراد  استعدادها و نیروهـاي بهبردنو پی، عدالت ، خودآگاهی ، شناخت مثبت ، خودپنداري ارزش

.است

اتبـاط  ريبرقـرا از تواناستعبارت، روابط انسانیاز نظر فالت: روابط انسانی  برقراري.6

فـردي هاي،ویژگیوجود، شخصیتپذیرفتناز طریقآموزانو دانش  با معلمان  انسانی

.مدیر دارنداحتماال با شخصهکهاییتفاوتيو همه

نـسبی فـرد بتوانـد بـاآزادي   در آن کـه  اسـت  ، سازگار یـا متجـانس     رهبر ایجاد جو گرم    يوظیفه

و حـاالت بایـد روحیـه  هـر مـدیر آموزشـی   . کندبیانخود راهايرشو نگو عواطفاحساسات

، ، ترساعتمادياز بی  عالیمی چنانچه.قرار دهد  خود را مورد توجه    و معلمان  آموزاندانش روانی

فقـدان  معنـی شـود، بـه    مـشاهده  نـشاط و وجـود تنفـر درمحـیط آموزشـی           احساس ، عدم ناامیدي

و باید در افـراد احـساس   است آموزشی در سازمان  مطلوبروابط انسانی  نبودن و روانی بهداشت

.وجود آوردبهارزشمندي

باوضـع یـا مقایـسه  عملیـات اجـراي از طرز پیشرفت  بازدید و مراقبت  : و کنترل  نظارت.7

اهـداف از تحقـق از انحـراف منظـور جلـوگیري  بـه  عملیـات  و تغییر و تصحیح    مطلوب

و بایـد بـر کـار سـازمان    مختلـف از جهـات آموزشـی مدیران. استآموزشیسازمان

.باشندداشتهنظارتآموزشینیروهاي
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یـک  درپایان حاصله نتایج فرایند مقایسه  معنیبه و پاداش  ارزشیابی: و پاداش  ارزشیابی.8

،تغییر و تجدید پیشرفتمیزانر تعیینمنظوبه شده تعیین از پیش  با اهداف  معین يدوره

حاصـله  ونتـایج  عمـل  و یا سـوء اجـراي      با حسن  مناسب جزاي ها و دادن  نظر در برنامه  

.باشدمی

او را کـه اسـت انـسان پذیري، مسؤولیتاوليجنبه. داردخاصاهمیتاز دو جنبهو تنبیه تشویق

ــمــیکارهــا و رفتارهــایشمــسؤول ــایج. دکن ــسانیاز کارهــايحاصــلهنت ــههران ــصمیماتب و ت

اهمیـت دوميجنبـه . گیـرد میبهرهکارهایشو منفی مثبت گردد و از نتایج   او بر می   هايانتخاب

دسـت  نـشود، انـسان    منتهـی  پاداشـی  دریافـت هر کاربه  اگر پایان . است نیاز انسانی  و تنبیه  تشویق

.واهد زدنخفعالیتبه

:آموزشیدر مدیریتنواندیشی

ــوم ــودگردانیمفه ــوم:(Self-management) خ ــم مفه ــسیار مه ــانونب ــبدر ک اغل

بـر اثـر تمرکـز   کـه اسـت ، خـودگردانی مختلـف کـشورهاي آموزشیاخیر در مدیریت  تحوالت

، مدرسـه بـه گیـري و اقتدار تـصمیم   ، اختیار و انتقال  آموزشی و پایدار در نظام    مالحظه قابلزدایی

.آیدپدید می
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شـرح هـا بـه  آنمربـوط بـه  هـاي و تـصمیم نـو اندیـشی در مـدیریت آموزشـی    ، منـابع طور کلیبه

:زیراست

وپـرورش آمـوزش ها و نتایجهدف، شاملدرسی يبرنامهمربوط به  هايتصمیم: دانش.1

.ايمدرسه

.هااتخاذ تصمیماختیار برايتفویض: قدرت.2

.آموزشیکمکو وسایلتجهیزاتبهراجعهاییتصمیم: و موادتکنولوژي.3

.آموزشیافراد در وظایفکارگیريو بهتشخیصمربوط بههاییتصمیم: انسانینیروي.4

.از آنبهینهيو استفادهزمانمدیریت:زمان.5

:زمانمدیریتچهار اصل

.کنیدجوییو نیرو صرفه، در وقتاقدامیاز هرگونهزیر قبلچهار سؤالهببا پاسخ

شود؟کار حتم انجامایناستآیا الزم.1

؟هستمآندادنانجامبهملزمآیا من.2

؟بیندازمتعویقکار را بهاینتوانمآیا می.3

؟دهمکار را انجامباید مستقیم اینآیا من.4
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:(T.Q.M) جامعیفیتکمدیریت

20در قـرن .سـود بـود  کـسب  آن شد و هـدف   می تلقی تولیدات عمر طوالنی  19در قرن  کیفیت

، ارزان(خـواهی مـشتري .اسـت مـشتري رضـایت  کسب آن شود و هدف  می تلقی خواهیمشتري

)و خدماتتولیداتبودنزیبا، راحت

، یـک  وپـرورش  و آمـوزش   و تولیـد، بهداشـت     صـنعت  مثل هایی هدر زمین  بهبود کیفیت  امروزه

روزافـزون  نظیرکـاهش  دالیلـی ، بـه  و پـرورش   در قلمـرو آمـوزش    . شـود مـی  محـسوب  ضرورت

یا بهسازي  بازسازي ها براي ودولت مردم و پافشاري  آموختگاندانش سطح بودن ها، پایین بودجه

، آندر مـدیریت منظـور از کیفیـت  . اسـت پیداکرده، اهمیتکیفیتبه ، توجه آموزشی هاينظام

کننـد  عرضـه درستیبهکار، چنانابتدايخود را از همانیا تولیدات  ها، خدمات سازمان که است

.باشندها نداشتهخطاها یا نقصاصالحبهو تولید،نیازياز خدمتپسکه

بهبـود مـداوم  بـراي کهکار استدادن انجام گروهی روش ، یک )جامع(ر  فراگی کیفیت مدیریت

.کنندمیکاراستفادهو نیرويمدیریتها و استعدادهاياز قابلیتوريو بهرهکیفیت

:باشدداشتهویژگیسهکهاستمدیر کسی: از مدیریتTQM تعریف

.ببیندزودتر از دیگران.1

.ببیندگرانبیشتر از دی.2

.ببیندبهتر از دیگران.3
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.نمودرا فراهممدیریتهايویژگیو ارتقايکسبجهتالزميزمینهبایستی

گیرينتیجه

، روزافزونرشدپیامد این. بارز عصر ماست، ویژگیو پرورشآموزشهاينظامرشد و گسترش

آمـوز سـر و کـار    دانـش با تعـدادزیادي کهفراگیر استو بزرگسازمانیبهآموزشینظام تبدیل

گونـاگون هـاي با دانـش   فراوانی وکارکنان دهد، معلمان می انجام متعدد و متنوعی   دارد، وظایف 

بـار  بـه داريدامنـه و نتـایج کند و اثرات  می مصرفعظیمی و مادي  مالی گیرد، منابع می خدمتبه

.آوردمی

و یـا شکـست  موفقیـت گیرد و عاملمی صورت توسط مدیران  وسعت يها با همه  سازمانياداره

و موفقیـت در ادارهمـدیران نقـش . شـود مربوط مـی مدیرانفعالیتچگونگیبیشتر به هر سازمانی 

.استشدهمدیریتهايسبکانواعوجود آمدنبهباعثسازمان

هـر سـازمانی  گفتتوان، میو رهبريمدیریتهايو ویژگیوصیاتاکثر خص اشتراك رغمعلی

سـبک تر، موفقیـت روشنعبارتبه. طلبدخود را میمدیریتخاص، سبکفعالیت نوعبه با توجه 

.دیگر باشدهايدر سازمانسبکآنموفقیتتواند عاملنمیسازمانمدیر در یکیک

،نیـرو و منـابع    وقـت  هـدر دادن   قیمترا نباید به   تجربه. است هر انسانی  مایهسر ترینبزرگ تجربه

اسـتعداد اولیـه  يزمینـه را کـه بایـد افـرادي  ، بلکـه )و خطـا آزمـایش  روش(آورد   دسـت به مادي
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یـاد  و بدو ورود رااز خدمتقبلهايآموزشآناننمود و بهو انتخابرا دارند شناسایی مدیریت

پست در این ) کوچک مدارس ، مدیریت ،معاونتتدریس(تجربی مراحل با گذراندن  داد، سپس 

.شوندگمارده

یـک وموفقیـت و فـضا در بـازدهی  و امکانـات مـادي ،منـابع انـسانی نیرويبا وجود تأثیر عوامل   

بیـشتر شـود و یـا    وريبهـره عـث توانـد با مـی کـه فرد اسـت و رهبريمدیریت، چگونگیسازمان

در زیـادي ، تحـول با تغییر مـدیریت استشدهبسیار دیده. باشد داشته همراهرا به  سازمان شکست

.استوجود آمدهبهبازدهی
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نمونه فرم هاي مورد استفاده در واحد هاي

آموزش
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