ی نظام جامع آموزش
مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی و معرف 
استاندارد ایزو 10015
رحمان فرجی
سیدکریم حسامی
رضا حقدوست

چکیده:

استانداردســازی بــه ســازمان کمــک میکنــد کــه نحــوهی انجــام فرایندهــا و فعالیتهــا را در ســازمان خــود یکسانســازی کنــد و
روش نظاممنــدی را در سراســر ســازمان بــرای انجــام کارهــا تدویــن و اجــرا کنــد ،همچنيــن هرگونــه بهبــودی در ســازمان ،نیــز متکــی
بــر وجــود اســتانداردهای قابــل اعتمــاد اســت.
در ایــن مقالــه تــاش بــر ایــن اســت تــا بــا معرفــی و مقایسـهی چنــد مــدل متــداول آمــوزش ،نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا بررســی و
امــکان تصمیمگیــری جهــت انتخــاب جامعتریــن روش جهــت بهرهبــرداری عالقهمنــدان فراهــم شــود.
ايــن مقالــه بــا اســتفاده از مطالعـهی كتابخانـهاي بــه مقایسـهی تطبیقــی مدلهــای آموزشــی گاراوان ،هــوگان و دانــل ،واگــن ،هاکــت،
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استانداردســازی فرایندهــا و فعالیتهــا بــرای ســازمانی کــه عزمــی جــدی بــرای تحقــق اهــداف خــود دارد ،ضــروری اســت.
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تاریخ دریافت94/02/29 :
تاریخ پذیرش94/03/05 :

اســتون ،کریــج و ســینگرپرداختــه و پــس از معرفــی کلــی فرایندهــای آمــوزش ســازمانی هــر مــدل و مقایس ـهی آنهــا بــا یکدیگــر،
شــرایطی بــرای تصمیمگیــری خواننــده جهــت انتخــاب مــدل مناســب آمــوزش ســازمانی فراهــم مـیآورد و در انتهــا کارآمــدی اســتاندارد
آموزشــي ايــزو  10015بهعنــوان جامعتریــن نظــام آمــوزش را بیانکــرده و نيــز پيشــنهادهايي بــراي اســتفاده اثربخــش از ایــن

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،آموزش سازمانی ،استاندارد ايزو 10015
 )1مقدمه
اگــر ســازمان بــه اهــداف عملكــردي خــود نميرســد،

علــت چيســت؟ آيــا ميتــوان علــت را در يــك يــا چنــد
عامــل جســتجو كــرد؟ پاســخهاي مختلفــي را ميتــوان

بــراي ايــن پرســش در نظــر گرفــت ،عوامــل مختلفــي
در كاميابــي يــا ناكامــي ســازمانها تأثيرگــذار هســتند

كــه در قالــب پنــج عامــل ،منابــع انســاني ،مــواد،
ماشــينآالت ،روش و ســرمايه شــناخته ميشــوند .در

ايــن بيــن ،منابــع انســاني ،شــامل مديــران و كاركنــان

عالوهبــر ارتقــاي بهــرهوري ،نقــش بيبديلــي را در
بهبــود و تحــول ســاير عوامــل دارنــد .ديــدگاه نويــن در

مديريــت منابــع انســاني ،عامــل انســاني را ارزشــمندترين

ســرمايهی مجموعههــا ميدانــد و فرصــت بــراي

ارائــهی تواناييهــا و شايســتگيها از ســوي كاركنــان

نيازمنــد درك درســت نيــاز آنــان و رفــع بهموقــع آنهــا
بــا بهكارگيــري سيســتمي مؤثــر و فراگيــر اســت.

وجــود تفــاوت بيــن عملكــرد فعلــي و عملكــرد بهينــه و

مــورد انتظــار از كاركنــان همــواره موضوعــي اســت كــه
ســازمانها تــاش زیــادی جهــت رفــع آن کردهانــد.

برخــي از ايــن عوامــل متأثــر از عــدم صالحيــت كاركنــان
اســت و مســئلهی ديگــري كــه بســياري از مســئوالن
امــر آمــوزش بــا آن مواجــه هســتند؛ تشــخيص نادرســت

نــوع نيازهاســت]3[ .

بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش ســازمانی در افزایــش

مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی

اســتاندارد را ارائــه میدهــد.

45

صالحیــت کارکنــان ،مطالعــهی روشهــای آمــوزش و

بــه اهــداف كيفــي و کمــی داشــته باشــد.

ســازمان ،دارای اهمیــت چش ـمگیری اســت و دغدغ ـهی

اندیشــمندان و صاحبنظــران آمــوزش و بهســازی

انتخــاب کارآمدتریــن روش متناســب بــا نیــاز و ظرفیــت

ســازمانها همــواره یافتــن الگــوی مناســب و اثربخــش

کارکنــان ،فراینــد آمــوزش ســازمانی وجــود دارد.

اســت ،و همچنیــن در اســتاندارد ایــزو 9001:2008

منابــع انســانی بــا توجــه بــه دیــدگاه و ارزشهــای

بــرای ارتقــای ســطح کیفــی عملکــرد ســازمان بــوده
بنــد ( )2-2-6آوردهشــده اســت :تمامــی کارکنانــی کــه

مناســب دارای صالحیــت باشــند]2[.

بنابرایــن ،در ادامــه معرفــی و مقایســهی چنــد فرآینــد

ایــن فرایندهــا بســیار بیشــتر از تفاوتهاســت.

استانداردســازي فرايندهــاي آموزشــي ،يكــي از

آموزشــی مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیــرد.

اســت تــا بدينوســيله هــم بهنحــو مقتضــي پاســخگوي

 )3فرآیندهای آموزش سازمانی

رويههــاي نويــن در ارتقابخشــي بــه توانمنــدي كاركنــان
نيازهــاي مخاطبــان شــده و هــم از ســوي ديگــر مانــع از

هزينههــاي نابجــا شــود]1[ .

مقال ـهی حاضــر بــا هــدف ارائ ـهی الگــوي نظــام جامــع
آمــوزش براســاس اســتاندارد ایــزو 10015صورتبنــدي
شــده اســت.

 )2بیان مساله
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محــوری خــود ،بــرای آمــوزش ســازمانی مراحــل و

عملکــرد آن هــا بــر محصــول تأثیــر میگذارنــد ،بایــد
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بهعبارتدیگــر ،محققــان و متخصصــان توســعهی

فراینــد ویــژهای در نظــر گرفتهانــد .امــا شــباهتهای

بــر پایــهی تحصیــات ،آمــوزش ،مهارتهــا و تجربــهی

مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی

بررســی منابــع نشــان میدهــد کــه تقریبــاً بــه تعــداد

کاربردیکــردن استانداردســازي فراینــد آمــوزش

براســاس ايــزو  ،10015نيازمنــد تصريــح ابعــاد مختلــف

 )1-3فرایند آموزش کارکنان سينگر :1

ســینگر ،يكــي از صاحبنظــران مشــهور حــوزهی
مديريــت منابــع انســاني ،آمــوزش كاركنــان را شــامل

چهــار مرحلــهی اصلــي شــامل:

 -ارزيابي نيازها،

 -طراحي،

 -انتخاب روش يادگيري،

 ارزيابــي نتايــج يادگيــري و هجــده اقــدام فرعــيدانســته اســت]4[ .

اســت ،تــا بــه لحــاظ چارچــوب مفهومــي آن بــه ســاير

روشهــاي متعــارف موجــود ،متمايــز شــود .همچنيــن

بتــوان بــا مالكهــا و توصيههــاي ســاير محققــان در
عملياتيســازي ايــن برنامــه استانداردســازي ،آشــنا
شــد .ايــن امــر موجــب ميشــود تــا از ناكارآمــدي

آموزشهــاي ارائهشــده در امــان بــوده و از ســوي
ديگــر ،از اثربخشــي برنامههــاي آموزشــي و بازگشــت

ســرمايه در ايــن مســير اطمينــان حاصــل كــرد.

يــك فراينــد آمــوزش برنامهريزيشــده و سيســتماتيك
ميتوانــد ســهم بســزايي در كمــك بــه ســازمان در

جهــت توســعه و بهبــود تواناييهايــش بــراي رســيدن

1. Singer

تجزیه و تحلیل سازمانﻲ

ارزیابﻲ نیازها

تجزیه و تحلیل وﻇیفه

تجزیه و تحلیل فرد
بازخورد

انگیزش
انتقال یادگیرﻱ

طراحﻲ برنامه آموزشﻲ

تعیین اهداﻑ

تقویت

معناداربودن

تاثیر عوامل محیطﻲ

تکرار

یادگیرﻱ

واکنﺶ فراگیران

ارزیابﻲ نتایﺞ یادگیرﻱ

نتایﺞ سازمانﻲ

تﻐییر رفتار

شکل  :1فرایند آموزش کارکنان سینگر
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آموزش ضمن کار

انتخاب روشهاﻱ یادگیرﻱ

آموزش هاﻱ ترکیبﻲ

 )2-3فرایند آموزش کارکنان 1ADDIE

کریج 2آموزش كاركنان را به پنج مرحلهی اصلي تقسيمكرد ه است.شکل زیر این مراحل را نشان میدهد]4[ .

طراحﻲ آموزش
توسعه و تدوین برنامه
اجراﻱ برنامه
ارزشیابﻲ برنامه
شکل :2فرایند آموزش کارکنان ADDIE

 )3-3فرایند آموزش کارکنان استون

3

استون مراحل فرايند آموزش كاركنان را شامل سه مرحلهی اصلي نيازسنجي ،اجرا و ارزشيابي ميداند]4[ .

1. Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation
2. Craige
3. Stone

مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی

تجزیه و تحلیل نیازها
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ارزشیابﻲ

نیازسنجﻲ

اجرا

تعیین نیازهاﻱ آموزشﻲ

تعیین ماک هاﻱ ارزشیابﻲ

-

انتخاب طراحﻲ و برنامه آموزش

ارزشیابﻲ نتایﺞ

متﻐیرهاﻱ سازمانﻲ
متﻐیرهاﻱ وﻇیفه
متﻐیرهاﻱ فردﻱ

تعیین اهداﻑ آموزشﻲ

اجراﻱ برنامه آموزش

شکل :3فرایند آموزش کارکنان استون

مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی

 )4-3فرایند آموزش کارکنان هاکت

1

پنــي هاكــت آمــوزش كاركنــان را هفــت مرحلـهی اصلـي میدانــد .برایناســاس ،فراینــد آمــوزش را بیآنکــه شــغل یــا نمــودار
خاصــی بــرای آن ارائهکــرده باشــد ،توالــی منظــم ایــن مراحــل بهشــمار آورده اســت]4[ .

ارزشیابﻲ و
تجدیدنظر در
برنامه

ارزیابﻲ
یادگیرﻱ

تعیین روشهاﻱ

مواد و تجهیزات

آموزش

آموزش

طراحﻲ
آموزش

انتخاب
فرصتهاﻱ
یادگیرﻱ

تعیین نیازهاﻱ
آموزش
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شکل :4فرایند آموزش کارکنان هاکت

 )5-3فرایند توسعهی سیستم آموزش کارکنان واگن

2

رابــرت واگــن آمــوزش را فراينــدي منظــم يــا سيســتماتيك ميدانــد كــه در تمامــي مراحــل خــود بايــد از طريــق دريافــت
بازخــورد بــه اصــاح مســتمر فعاليتهــا بپــردازد و مســير و جهتگيــري خــود را بــه ســمت اهــداف از پيــش تعيينشــده
تنظيــم كنــد]4[ .

تعیین

تعیین نیازهاﻱ

درک و شناخت مبانﻲ آموزش و

اهداﻑ آموزشﻲ

فردﻱ و سازمانﻲ

یادگیرﻱ بزرگساﻻن

تعیین
شاخﺺ هاﻱ یادگیرﻱ

بازخورد

ارزشیابﻲ
تجربیات آموزشﻲ

طراحﻲ

اجراﻱ

آموزش

آموزش

شکل  :5فرایند آموزش کارکنان واگن
1. Hachett
2. Vaughn

 )6-3فرایند آموزش کارکنان DDE

درنظــر گرفتهشــده اســت .ثانيــاً بــراي تعييــن نيازهــاي

1

آمــوزش و بهســازي كاركنــان كــه در الگــوي ،DDEکــه

آموزشــي بــه فرصتهــاي رشــد كاركنــان نيــز بهعنــوان
يــك عامــل نيازســنجي توجــه و ثالثــاً بــر اســتفاده از

زمينــهاي برنامهريــزي آمــوزش كاركنــان توجهشــده

شــده اســت ،بهنحويكــه مرحلــهی ايــن فراينــد بــه آن

گاراوان ،هــوگان و دانــل 2آن را پيشــنهاد كردهانــد ،چنــد
ويژگــي متمايزكننــده دارد .اوالً در ايــن فراينــد بــه عوامــل
و ســه عنصــر اصلــي زمينــهی ســازماني ،ويژگيهــاي

يادگيــري و زمينــهی آمــوزش و بهســازي بهعنــوان

وروديهــاي نظــام طراحــي و اجــراي آمــوزش ســازماني

مديــران و سرپرســتان بهعنــوان مربيــان دور ه تأكيــد ويــژه

اختصــاص دادهشــده اســت و نهایــت اینکــه در ارزشــیابی
آمــوزش ســازمانی بــه محاســبهی نــرخ بازگشــت ســرمایه

( 3)ROIتوجــه و تاکیدشــده اســت]4[ .

مشکالت عملکردی کارکنان/
فرصتهای رشد و توسعه

تعیین نیازهای آموزشی
اهداف و محتوای
آموزش
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زمینه آموزش و
بهسازی

ویژگیهای
یادگیری

زمینه سازمانی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ورودیهای نظام طراحی و اجرای آموزش
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روشها و تجهیزات
آموزش
استفاده از مدیران
بهعنوان مربی
ارائه آموزش
ارزشیابی آموزش و
محاسبه نرخ بازگشت
سرمایه ()ROI
شکل  :6فرایند آموزش کارکنان کارکنان DDE

هــر یــک از فرایندهــای مطرحشــده از طــرف صاحبنظــران آمــوزش ســازمانی ویژگیهــای منحصــربــه خــود را دارد .امــا
در یــک جمعبنــدی کلــی میتــوان گفــت محــور اصلــی هم ـهی ایــن فرایندهــا ســه عنصــر برنامهریــزی ،اجــرا و ارزشــیابی
اســت .جــدول زیــر ویژگیهــای شــش فراینــد آمــوزش ســازمانی مطرحشــده در ایــن مطالعــه را ،در مقایســه بــا یکدیگــر

نشــان میدهــد]5[ .

1. Design, Development and Evaluation
2. Gavarn, Hogan and Donnell
3. Return on investment

مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی
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سینگر

ردیف

ویژگیها

1

بررسی زمینهی سازمانی

2

بررسی مشکالت عمکردی (کارکنان /سازمان)

3

نیازسنجی

4

تعیین اهداف آموزش

5

انتخاب فرصتهای یادگیری

6

طراحی برنامهی آموزش

7

انتخاب مواد و تجهیزات آموزش

8

انتخاب روشهای آموزش

9

انتخاب مربیان و مدرسان

10

انتخاب شرکتکنندگان

11

اجرای آموزش

12

تعیین مالکهای ارزیابی

13

ارزیابی یادگیری

14

بازخورد

15

ارزیابی برنامه
جدول  :1مقایسهی ویژگیهای اصلی فرایندهای آموزش سازمانی

چنانکــه مالحظــه میشــود ،هم ـهی فرایندهــای آموزشــی

مناســب جهــت تحقــق كيفيــت آمــوزش كاركنــان داشــته و

(بهاســتثنای فراینــد ششــم) کــه میتــوان از آنهــا بــا

از  22كشــور رســيد و از طريــق دبيرخانــه ايــزو در مــاه

مرتبــط بــا نیازســنجی و طراحــی برنامــهی آمــوزش
عنــوان"برنامهریــزی" یــاد کــرد ،و نیــز "اجــرای برنام ـهی
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کریج

استون

هاکت

واگن

گاراوان ،هوگان و دانل

آموزشــی" و "ارزیابــی" آن همســو و مشــترکند .امــا برخــی

از مراحــل از قبیــل بررســی زمینــهی ســازمانی ،انتخــاب

روشهــای آموزشــی و ارزیابــی یادگیــری را صاحبنظرانــی
چنــد پیشــنهاد کردهانــد .برخــی از مراحــل نیــز از جملــه

انتخــاب فرصتهــای یادگیــری ،انتخــاب مربیــان ،انتخــاب
شــرکتکنندگان و اصــاح مســیر آمــوزش را فقــط یــک
صاحبنظــر مطرحکــرده اســت.

بههميــن منظــور ايــزو  10015بــه تأييــد گــروه خبرگانــی
دســامبر  ،1999صــادر شــد ایــن اســتاندارد بهعنــوان
يــك عنصــر خانــوادهی مديريــت كيفيــت ايــزو ، 9000
تضميــن ميکنــد كــه كاركنــان درون ســازمانی بهخوبــي
آموزشديــده و صالحيــت انجــام تعهــدات ســازمان ،در

تهي ـهی توليــدات و ارائــه خدمــات بــا كيفيــت مــورد نيــاز

را دارا هســتند]9[ .

در اســتاندارد ایــزو  10015بحــث تعییــن نیازهــای مرتبــط

بــا صالحیــت و آمــوزش کارکنــان بهصــورت کامــل

حــال پــس از معرفــی مختصــر برخــی از فرایندهــای مهــم

بیانشــده اســت و بــرای ایجــاد ،اجــرا و بهبــود فراینــد

فرآینــد نظــام جامــع آمــوزش مدنظــر ایــن تحقیــق

ایــن اســتاندارد میتــوان بــه زبــان مشــترک در ســطح

آمــوزش ســازمانی ،اســتاندارد ایــزو  10015بهعنــوان

معرفــی میشــود.

 )4معرفی استاندارد ایزو 10015
خانــوادهی ايــزو ( 9000اســتانداردهاي مدیریــت كيفيــت)
چشــماندازهاي مختلفــي را بــراي بهبــود كيفيــت ارائــه
ميدهــد .اغلــب ســازمانها نيــاز جــدي بــه يــك ابــزار

آمــوزش بســیار مؤثــر اســت .بــا پیادهســازی و اســتقرار

ملــی ،منطقــهای و جهانــی دســت یافــت.

دقــت ایــن اســتاندارد در زمینههــای نیازســنجی،
برنامهریــزی ،اجــرا ،اثربخشــی ،بهــره وری و اعتباربخشــی

از ویژگیهــای شــاخص آن اســت .هــدف ،تغییــر رویکــرد
آمــوزش از سادهاندیشــی و ســطحینگری بــه رویکــردی
حرفــهای و تخصصــی اســت]2[ .

ايــزو  ،10015بــه ســازمان كمــك ميكنــد تــا آمــوزش و

همانطــور كــه در شــكل ( )8نشــان دادهشــده اســت،

رويكــرد بــراي ســازمان ،در خصــوص ســرمايه گــذاري روي

 )2-4تعيين نيازهاي آموزشي

ارزيابــي را بــه اهــداف عملكــردي ســازمان مرتبــط ســازد .ايــن

خروجــي هــر مرحلــه ،ورودي مرحلـهی بعــدي خواهــد بود.
1

صالحيتهــاي نيــروي انســاني و بهبــود بهــرهوري ناشــي از

پــس از آنكــه تجزي هوتحليــل نيازهــاي ســازمان صــورت

ايــن اســتاندارد ،راهنماییهایــی را بهمنظــور یاریرســاندن بــه

(شــكل  ،)8بايــد فراينــد آمــوزش آغــاز شــود.

آمــوزش بازخــورد مداومــي را مهيــا ميكنــد]8[.

ســازمان و کارکنــان آن هنــگام پرداختــن به مســائل آموزشــی

گرفــت و موضوعــات مرتبــط بــا صالحيــت ثبــت شــد

ارائــه میدهــد .ایــن اســتاندارد ،هـرگاه نیــاز بــه تفســیر مــوارد

ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ

اســتاندارد ایــزو  10015بــه دنبــال رفــع کمبــود شايســتگي

ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ

كاركنــان از جنبههــاي آموزشــي اســت .ايــن اســتاندارد
در عيــن انعطــاف ،مديريــت را ملــزم ميكنــد بــا رعايــت

يكســري اصــول و موازيــن پذيرفتهشــده بــا نــگاه فراينــدي

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

طرحــي نــو در بهســازي منابــع انســاني ایجــاد کنــد.

ﺁﻣﻮﺯﺵ

فراينــد آمــوزش در اســتاندارد ايــزو  10015در قالــب مراحــل

شکل  :8بهبود کیفیت از طریق آموزش

چهارگانهی:

الف) تعيين نيازهاي آموزشي،

ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ

ســازمان بايــد ميــزان صالحيــت مــورد نيــاز بــراي هــر كاري

د) ارزشيابي نتايج آموزش،

طرحهايــي را بــراي برطرفكــردن كاســتيهاي احتمالــي

ج) اجراي آموزش،

صالحيــت كاركنــان بــراي انجــام آن كار را ارزيابــي كنــد و

و یــک مرحلــه نظــارت (پایــش و بهبــود فراینــد آمــوزش)

مربــوط بــه صالحيــت ،تهيــه کنــد .انجــام ايــن مرحلــه بايــد

 )1-4آموزش فرايند چهارمرحلهاي

الــف) تعييــن فاصلــه بيــن صالحيــت موجــود و صالحيــت

اســت]7[.

بهمنظــور پوشــش مــوارد ذيــل باشــد:

مــورد انتظــار (كمبــود صالحيــت)،

ب) تعييــن نيازهــاي آمــوزش مــورد نيــاز بــراي كاركنانــي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

كــه صالحيــت موجــود آنهــا بــا صالحيــت مــورد انتظــار،
جهــت انجــام وظايــف ،بــراي كارهــاي آنهــا مطابقــت

نــدارد،
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻣﻮﺯﺵ

پ) مستندسازي نيازهاي آموزشي.

بهمنظــور مشــخصکردن اينكــه آيــا ميتــوان فاصلــهی

بيــن صالحيــت موجــود و صالحيــت مــورد انتظــار را از
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ

شکل  :7آموزش فرایند چهارمرحلهای

طريــق آمــوزش كــم كــرد يــا بــه فعاليتهــاي ديگــري

نيــاز اســت ،بايــد فاصلــهي موجــود مــورد تحليــل قــرار

گيــرد]7[.

1. Defining training needs
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ب) طراحي و برنامهريزي آموزشي،

را كــه بــر كيفيــت محصــوالت تأثيــر ميگــذارد تعييــن و
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ســری ایــزو  9000باشــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد]6[ .

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

"تحصیــات" و "آمــوزش" در اســتانداردهای مدیریــت کیفیت

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

 )3-4طراحي و برنامهريزي آموزش

1

مرحلـهی طراحــي و برنامهريــزي اســاس برنامــهی آمــوزش
ا ست .

اين مرحله شامل موارد زير است:

الــف) طراحــي و برنامهريــزي اقداماتــي كــه بايــد بــراي
ت تعيينشــده اســت ،انجــام
ذكــر كمبودهــاي صالحيــ 

گيــرد،

ب) تعييــن معيارهــاي ارزشــيابي نتايــج آمــوزش و پايــش

آمــوزش]7[ .
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مســئوليت انجــام تمامــی فعاليتهــاي مشخصشــده در

مشــخصههاي برنامــهی آموزشــي بــراي ارائــهی آمــوزش

برعهــدهی آموزشدهنــده اســت.

بــا اينحــال ،عالوهبــر فراهــم آوردن منابــع الزم بــراي
بهرهگيــري مطمئــن از خدمــات آموزشدهنــده ،نقــش
ســازمان در پشــتيباني و ايجــاد تســهيالت بــراي آمــوزش

ممكــن اســت مــوارد زيــر را نيــز شــامل شــود:

 پشتيباني از آموزشدهنده و آموزشگيرنده، -پايش كيفيت آموزش ارائهشده

نکتــه :ســازمان ميتوانــد آموزشدهنــده را در جهــت
سال پنجم -شماره  - 1پیاپی  - 15بهار 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

برنامههــای آموزشــی خــود را برحســب وظیفــهی ذاتــی

و اهدافــی کــه دنبــال میکنــد تنظیــم و پــس از اجــرا ،آن
را ارزشــیابی میکنــد.

میتــوان محــدودهی ارزشــیابی آمــوزش در ســازمانها را

در محورهــای ذیــل خالصــه کــرد:

 .1اعطای پاداش به کارکنان سازمان،

 .2آگاهکردن کارکنان از نتایج کار خود،

 .3راهنمایی و پرورش کارکنان سازمان،

 .4اســتفاده از تجربیــات گذشــته بــرای طراحــی بهتــر

 )4-4اجراي آموزش2
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آن بــه ارزشــیابی میپــردازد .بنابرایــن ،هــر ســازمان،

پايــش اجــراي آمــوزش پشــتيباني كنــد .موفقيــت ايــن
فعاليتهــا متأثــر از ميــزان اثربخشــي تعامــل بيــن ســازمان

در جهــت چگونگــي انجــام ايــن فعاليتهاســت]7[ .
 )5-4ارزشیابی نتایج آموزش

3

منظــور از ارزشــیابی ،تأییــد ایــن امــر اســت کــه اهــداف

ســازمانی و اهــداف آموزشــی ،هــردو ،بــرآورده شــدهاند؛
یعنــی آمــوزش اثربخــش بــوده اســت .فراینــد ارزشــیابی

بایــد شــامل گــردآوری دادههــا و تهیهی گــزارش ارزشــیابی
باشــد]7[ .

نتایــج بررســیهای انجامشــده توســط محققــان و

متخصصــان آمــوزش حاکــی از آن اســت کــه ســازمانهای
گوناگــون برحســب مأموریــت ،چش ـمانداز شــناخت دانــش
و تجربـهی موردنیــاز کارکنــان خــود ،برنامههــای آموزشــی

را تنظیــم و بــه مرحلـهی اجــرا میگــذارد و پــس از اجــرای
3. Evaluating training Outcomes
4. Monitoring and Improving the Training Process

اقدامــات آتــی،

 .5کســب اطمینــان از مطابقــت نتایــج عملکردهــا بــا
اهــداف

پیشبینیشــده،

 .6ابزاری برای بهبود عملکرد افراد،

 .7ارتقــای ســطح کیفــی برنامههــا ،تغییــر ،تعدیــل و

بهبــود آنهــاف

 .8ارزیابی میزان رضایتمندی فراگیران]3[.

 )6-4پايش و بهبود فرايند آموزش

4

)1-6-4کلیات

هــدف اصلــي از پايــش آمــوزش ،حصــول اطمينــان از ايــن
امــر اســت كــه فراينــد آمــوزش بهعنــوان بخشــي از نظــام
مدیریــت كيفيــت همانگونــه كــه الزم اســت مديريــت

شــده و بــه اجــرا در ميآيــد؛ بهطوريكــه شــواهد عينــي
در مــورد اينكــه ايــن فراينــد در برآوردهكــردن الزامــات

آموزشــي ســازمان اثربخــش اســت ،فراهــم ميشــود.
پايــش شــامل بازنگــري تمامــي فراينــد آمــوزش در هــر
يــك از چهــار مرحلــه اســت.

پايــش بايــد توســط كاركنــان داراي صالحيــت و طبــق

روشهــاي اجرايــي مســتند ســازمان انجــام گيــرد.

درصــورت امــكان ،ايــن اشــخاص بايــد از حــوزهی كاري كــه
مســتقيماً در آن فعاليــت ميکننــد ،مســتقل باشــند.
پايــش ،ابــزار باارزشــي جهــت ارتقــاي اثربخشــي فراينــد
آمــوزش اســت.

روشهــاي پايــش بايــد شــامل مــواردي از قبيــل مشــاوره،

مشــاهده و گــردآوري دادههــا باشــد .در مــورد روشهــاي
1. Designing and Planning training
2. Providing for training

پايــش بايــد در طــي مرحلــهی تعييــن مشــخصههاي

راه حــل غيرآموزشــي ضــرورت يابــد.

مراحــل چهارگانــهی فراینــد آمــوزش تعریــف شــود

فرصــت بيشــتر بــراي بهبــود اثربخشــي هــر يــك از مراحــل

برنامــهی آموزشــي شــاخصهای مناســب بــرای پایــش
بهعنــوان مثــال:

فرایند نیازسنجی:

تعــداد مشــاغل نیازسنجیشــده بــه تعــداد مشــاغل کل

ســازمان.

فرآیند طراحی و برنامه ریزی آموزش:

 -بودجهی آموزشی به بودجهی کل سازمان.

فرایند اجرا:

برنامههــای برگزارشــده بــه برنامههــای تقویــم

آموزشــی،

دورههــای برگزارشــدهی درون ســازمانی بــه دورههــای

برگزارشــدهی بــرون ســازمانی.

پايــش و ارزشــيابي ،نتايــج بهدســتآمده و اقدامــات

برنامهريزيشــده بايــد نگهــداري شــود]7[.
 )5مزایای استقرار استاندارد ایزو 10015
 .1نظاممندشدن فرایند آموزش،

 .2نیازسنجی براساس شغل و ارتقای شغلی کارکنان،

 .3تعمیــم فراینــد آمــوزش بــه تمامــی کارکنــان ،حتــی

پیمانــکاران ،تأمینکننــدگان و مشــتریان،

 .4پایــش ،کنتــرل و بهبــود فراینــد آمــوزش در دورههــای
زمانــی مشــخص،

 .5جلوگیری از فرمایشی و سلیقهای شدن آموزش،

ارزشیابی:

درصد رضایتمندی شرکتکنندگان از دوره.

 )2-6-4اعتباربخشي فرايند آموزش

ســوابق مناســبي از انجــام فعاليتهــاي مختلــف

1

تمامــی مراحــل فراينــد آمــوزش را شــامل شــود .برمبنــاي

ايــن ســوابق ميتــوان مراحــل مختلــف را مــورد بازنگــري
قــرار داد تــا مســائل مربــوط بــه عــدم انطباقهــا و اقدامــات

اصالحــي و پيشــگيرانه تشــخيصداده شــود .چنيــن
فراينــدي ميتوانــد بــر مبنــاي مســتمري گــردآوري شــود

تــا مبنايــي بــراي اعتباربخشــي فراينــد آمــوزش و ارائ ـهی
توصيههــا بــراي بهبــود ،فراهــم آيــد.

اگــر بــر مبنــاي روشهــاي اجرايــي اقــدام نشــود ولــي نيازها

بــرآورده شــوند ،روشهــاي اجرايــي بايــد مــورد تجديدنظــر
واقعشــده و ســوابق مربــوط بــه صالحيــت كاركنــان نيــز

بايــد بهمنظــور انعــكاس در صالحيــت جديــد روز آورد
شــوند.

اگــر بــر مبنــاي روشهــاي اجرايــي اقــدام شــود و نيازهــا

بــرآورده نشــوند ،در ايــن صــورت ممكــن اســت اقــدام
اصالحــي جهــت بهبــود فراينــد آمــوزش يــا ابــداع يــك

 .6ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنــگ همــهی سیســتمهای

کیفــی بــا فراینــد آمــوزش،

 .7تغییــر رویکــرد آمــوزش از ســنتی بــه حرفــهای و

تخصصــی ،

 .8شناختهشــده اســت و در ســطح بينالمللــي بــهكار

گرفتــه ميشــود،

 .9قابــل اجــرا در تمامــي ســازمانها اعــم از :توليــدي،
خدماتــي و  ...اســت،

 .10نگــرش سيســتمي بــر فراينــد آمــوزش حاكــم بــوده

و بــا تغييــرات شــرايط و ســاختار مديريتــي دچــار تغييــر
نخواهــد شــد،

 .11ســرمايههايي كــه بــراي آمــوزش منابــع انســاني
صــرف ميشــود نهادينــه و استانداردســازي مــي شــود،

 .12موجــب آمادگــي جهــت مواجهــه بــا چالشهــاي
ناشــي از تغييــرات ســريع در حــوزهی دانــش و تكنولــوژي
ميشــود،

 .13آموزشهــا هدفمنــد و همســو بــا اهــداف و

اســتراتژيهاي

ســازماني

ميشــوند،

1. Validation of the Training Process
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فراينــد پايــش ممكــن اســت تمامــي ســوابق مربــوط بــه

سال پنجم -شماره  - 1پیاپی  - 15بهار 1394

نیازسنجیشــده،

فراينــد آموزشــي را شناســايي و مشــخص كنــد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -تعــداد دورههــای تقویمشــده بــه کل دورههــای

بهطوركلــي ،بازنگــري فراينــد آمــوزش بايــد هــر نــوع

 .14اجــراي فراينــد اقــدام اصالحــي و پيشــگيرانه كــه

ازايــنرو برخــورداري از اســتاندارد اطمينانبخشــي كــه از

 .15ارائــهی راهــكار بــراي رفــع كاســتيها واعمــال

آنهــا حياتــي اســت.

منجربــه رفــع مشــكالت ونواقــص اجــراي آمــوزش میشــود،

برنامههــا در مشخصشــدن نقــاط قــوت و ضعــف،
فرصتهــا و تهديدهــاي آموزشــي

(،)SWOT

 .17اندازهگيري اثربخشي دوره براساس اهداف مربوط،

اســتقرار يــك سيســتم ،بــدون پشــتيباني همهجانبــه و

سال پنجم -شماره  - 1پیاپی  - 15بهار 1394

تمامــی فرايندهــاي آمــوزش و ...اســت و همچنیــن تــداوم

 .18مشخصشــدن محدوديتهــا و معيارهــاي انتخــاب

پشــتوانهی ســطوح مختلــف ســازماني عملــي نخواهــد بــود،

 .19اجــراي فراينــد ارزيابــي و انتخــاب مجريــان آموزشــي

اميــدي بــه پايــداري و دوام آن نيســت .اســتقرار اســتاندارد

 .20تدويــن شــاخصهاي ارزيابــي مراحــل چهارگانــهی

مشــاركت تمامــي طرفهــاي درگيــر و ذينفعــان داخلــي

 )6نتیجهگیری

 )7پیشنهادها

در مطالعــهی صورتگرفتــه ،بــر ضــرورت استانداردســازی

بهمنظــور اثربخششــدن اســتقرار اســتاندارد ایــزو 10015

در ارتقابخشــي توانمنــدي كاركنــان تأکیــد شــد کــه ایــن

 .1آموزش و آشنايي افراد كليدي مرتبط با استاندارد،

براســاس شــاخصهاي مربــوط،
آمــوزش ،و...

فرايندهــاي آموزشــي ،بهعنــوان يكــي از رويههــاي نويــن
امــربهنحــو مقتضــي پاســخگوي نيازهــاي کارکنــان اســت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتاندارد مذكــور مســتلزم بررســي وضعيــت موجــود

 .16مشخصشــدن اهــداف رفتــاري و انتظــارات واحدهــا از

روش برگــزاري آموزشهــا،
مطالعهی تطبیقی مدلهای آموزش سازمانی

در پایــان بايــد متذکــر شــد كــه اســتقرار و پيادهســازي

آمــوزش ،نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصــت و بازنگــري و بهبــود

دوره جهــت تعییــن شــاخصهای مناســب اثربخشــی دوره،
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نيازســنجي تــا ارزشــيابي برونــداد را دربرميگيــرد بــراي

و هــم از ســوي ديگــر مانــع از اتــاف ســرمایه ســازمان
میشــود .همچنیــن ويژگيهــاي شــش فراینــد آمــوزش

ســازمانی معرفــی و بررســی شــد و بــا مقایســهی آنهــا
عــدم جامعیــت فرایندهــای آموزشــی در تمامــی مراحــل
فراینــد آمــوزش تبییــن شــد ،ســپس بــه معرفــی
اســتاندارد ایــزو  10015بهعنــوان مــدل جامــع آموزشــی
و مزایــای اســتقرار آن پرداختــه شــد کــه در مقايســه بــا
فرایندهــای آموزشــی دیگــر ،الزامــات اســتاندارد آموزشــي

ايــزو  10015از جامعيتــي برخــوردار اســت كــه نــه تنهــا

نقــاط ضعــف آن رويكردهــا را جبرانکــرده ،بلكــه قــادر
اســت تــا چارچــوب كاملتــري در ايــن خصــوص ارائــه
کنــد ،بهنحويكــه ســازوكار ظرفيتســازي ســازماني را

بهبــود بخشــيده و از ابتــدا تــا انتهــاي فراينــد ارزشــيابي
آموزشــي ،مؤثــر واقــع ميشــود .بنابرايــن ،ســازمانها

بــراي ارتقــاي ســطح دانــش ،نگــرش و مهــارت كاركنــان

خــود بايــد بــه برنامهريــزي آموزشــي ســاليانه بپردازنــد و

حتــي اگــر خوشبيــن بــه اســتقرار آن سيســتم باشــيم،
ایــزو  10015ماننــد خيلــي از سيســتمهاي ديگــر نيازمنــد
ســازمان اس ـت.

پیشــنهادهای زیــر ارائــه میشــود:

 .2تشــکیل شــورای راهبــردی آمــوزش بهمنظــور

سیاســتگذاری امــر آمــوزش متناســب بــا اهــداف و
اســتراتژیهای

ســازمان،

 .3تشــکیل کارگــروه نماینــدگان آمــوزش جهــت مشــارکت
در تمامــی مراحــل اســتاندارد ایــزو ،10015

 .4بازديد از سازمانهاي موفق در اين زمينه،

 .5پيــش مميــزي و مميــزي نهايــي از فرايندهــاي واحــد
آمــوزش،

 .6طراحــی مکانیــزم تشــویقی جهــت انگیزهمنــد کــردن

کارکنــان بــرای مشــارکت،

 .7استفاده از توانمندیهای داخلی جهت تدریس،

 .8برقــراری ارتبــاط بیــن اســتاد و واحد درخواسـتکنندهی
آمــوزش جهــت تدوین طــرح درس،

 .9انعقــاد قــرارداد یــا توافقنامــه رســمی بــا تأمینکننــدگان

جهــت شفافشــدن انتظــارات طرفیــن و امــکان پایــش

عملکــرد.
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 .5قهرمانی ،محمد ( .)1388مدیریت آموزش ســازمانی ،مرکز چاپ و انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشتی،ص.96 :
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 .7مؤسســهی آموزشــی و تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی ،مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران ( .)1388مدیریــت کیفیــت-
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نهــاد اســتاندارد بایســتی در قالــب نظــام یکپارچــه اســتقرار داشــته باشــد و بــه اعتقــاد بنــده بایســتی مرکــز
اســتاندارد راهنمایــی و هدایــت و سیاسـتگذاری را بــر عهــده داشــته باشــد.
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