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اهمیت و نقش مدیریت آموزشی در 
فرایند سازمان 

سید مجتبی باقري

1انَّ اهللاَ ال یغَیرُ ما بِقَومهم حتّی یغَیرُ ما بِاَنفُسهِم

"خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه افراد در نفس خویش متحول شوند."

چکیده
آموزشی در توسعه و پیشرفت          اهمیت و نقش آموزش و مدیریت            ه امروز 

جوامع و سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. اصوالً ارتقاي سطح علمی                          
افراد و پویایی سازمانها و بهره گیري آنان از تازه هاي جهان دانش، بدون                                    
تکیه بر آموزش و پرورش نیروهاي مستعد و پویا میسر نبوده و حتی                               

نگی و شکوفایی سازمانهاي       افزایش توان اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فره                 
یکردهاي سیستم                                و ر و  موزش  آ گسترش  و  بسط  به  منوط  نده  دگیر یا
مدیریت آموزشی می باشد. مقاله حاضر در صدد تبیین اهمیت، نقش و                        
فرایند مدیریت آموزشی در چهار زمینه (برنامه ها، گردش امور، عملکرد و                 

ی، فراگردهاي        در پایان به مقوله ارزیابی آموزش                 2کارکنان) می باشد.         
مدیریت آموزشی و نقش آن در ایجاد رشد، خالقیت، نوآوري کارکنان و                                

تحول و پویایی سازمان اشاره خواهد شد. 
نظام آموزشی، مدیریت آموزشی، پویایی سازمانی،                       :  واژه هاي کلیدي        

نوآوري، خالقیت،  رویکرد، فرایند، طراحی، ارزشیابی و  اثربخشی

11قران مجید سوره رعد  آیه -1
79تقی پور ظهیر، علی ص-2

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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مقدمه
یفاي نقش مدیریت در                      آموزش مدیران و آ             ماده ساختن آنان براي ا

یر                                 با سا سازمان ها امري ضروري است. مدیریت آموزشی، در مقایسه 
حیطه هاي مدیریت، به لحاظ تاثیري که جریان و گردش فعالیت هاي                            
آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیالنی که وارد دوره هاي آموزش مدیریت                                

است. توجه به مدیریت آموزشی در       می شوند، از اهمیت ویژه اي برخوردار 
بر دارنده دو نتیجه آنی و آتی است. نتیجه آنی، حاصل از مدیریت کسانی                             
است که شرایط و صالحیت کار در سازمان هاي آموزشی را کسب کرده                          

) و امنیت     job satisfactionباشند. بهبود شرایط کار، افزایش رضایت (                
گ ساختن تالش ها، شکل      شغلی کارکنان، از سوي مدیران جهت هماهن                

دهی به امکانات و منابع موجود و تحقق اهداف سازمان اهمیت دارد. از                                  
قیت                                      خال  ، یی فا ي شکو ا بر گی  د ما آ  ، ن کنا ر کا حیه  و ر یت  تقو و  ر ین  ا

 )creative          ) ري  و آ نو  ،  (innovation                 از ن  کنا ر کا ري  کا تحرك  و   (
رویکردهاي آنی مدیریت آموزشی است. از جمله نتایج آتی، توجه به                                  

زشی                                         مو آ ن  ا یر مد که  د  ر ا د یی  ا به سز ثیر  تا  ، زشی مو آ یت  یر مد
می توانند در ذهن، شناخت، درك و فهم مدیران دیگري چون مدیران                                
بهبود کیفیت حرف                               و  باشند. رشد  داشته   . . . و  ري، صنعتی  دا ا و  لی  ما
. و سایر مشاغل موجود در                            . . مختلفی چون پزشکی، مهندسی، حقوق، 

1شایستگی مدیران آموزشی می باشد.جامعه متاثر از صالحیت و 

2طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی در سازمان هاي آموزشی یک رویکرد نظام آموزشی است که                            
باید به طور مرحله اي و مداوم از رشد، شناخت، دانش، مهارت و فنون                                  

125گالبی، سیاوش ، ص-1
72-80رخشان، فریدون، ص -1
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فراگرفته با فراگیران صورت گیرد. با مکانیزم ارزشیابی مقدار راه طی شده                      
و میزان راه باقی مانده براي حصول به هدفهاي نهایی مشخص می گردد                             

حصول به هدفهاي تعلیم و › ارزشیابی نسبی‹ ، بر خالف ›ارزشیابی مطلق‹ 
تربیت را مورد مالحظه قرار می دهد و مدیران آموزشی به جاي تاکید بر                               

هاي مقایسه افراد با یکدیگر باید به میزان تحقق هریک از افراد به هدف                               
تعلیم و تربیت توجه کنند. 

مسایل آموزشی به ارزشیابی خاصی نیاز دارد و آشنایی با دانش و نحوه                        
اجراي ارزشیابی، از شرایط احراز شغل مدیریت بوده، و شاخصی است                                
نامفهوم تا درجه موفقیت نظام آموزشی را در حصول به اهداف آن نشان                               

چهار زمینه را با هم در نظر             دهد. مدیران باید در ایفاي نقش ارزشیابی                     
: 1بگیرند. این چهار زمینه عبارتند از

جریان گردش امور-2برنامه ها-1
کارکنان -4عملکرد -3

کلی و                                 موزشی  آ م  نظا ر  د که  است  یندي  ا فر موزشی  آ یزي  ر مه  نا بر
استراتژیکی مورد نظر در سازمان ها و موسسه ها به منظور تغییرات و                            

حات اعمال می شود و نظام سازمانی را موثرتر و کارآمدتر می نماید.                             اصال 
در نتیجه اهداف مورد نظري را که منطقاً از ضرورتها و نیازمندیهاي مبرم                              
جامعه و سازمانها به وجود آمده اند را تحقق می بخشد. بنابراین، ارزشیابی 

ی از ارکان      و اندازه گیري نتایج حاصله از اجراي برنامه هاي آموزشی یک                             
2نظام برنامه ریزي آموزشی محسوب می گردد.

25-30بهرنگی، محمدرضا، مدیریت آموزشی، ص -2
72-112سید جوادین، سید رضا ص -1
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برنامه ها و طرح هاي آموزشی باید مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرند.          
چه بسا ارزشیابی فرایند برنامه ها و طرح هاي آموزشی، نشان می دهد که 
ز اجزاي سیستم                                      ند؟کدام جزء ا ز نظر دور مانده ا کدام نکته یا نکاتی ا

ها و طرح ها) ضروري نمی باشند و یا نیاز به تغییر اصالح دارند. (برنامه
روشهاي ارزشیابی ضمن توجه به پارامترهاي کمی، نتایج کیفی برنامه                          
ها و طرح هاي آموزشی را هم مورد نظر قرار می دهد. ارزشیابی فرایند                                  
پیچیده اي است که مفاهیم، حدود و اهداف آن همواره در حال تغییر و                               

ل می باشد. دیدگاه ها و نظرات متفاوتی عموماً درباره مقوله ارزشیابی               تحو
و خصوصاً ارزشیابی برنامه هاي آموزشی، از سوي محققان و پژوهشگران                            

مطرح شده است. 
عده اي ارزشیابی را بررسی میزان تحقق اهداف برنامه هاي آموزشی                                

ثرا                                    ا زه گیري  ندا ا ا  ر بی  رزشیا ا ند، گروهی  ا د کرده  از      قلمدا ت حاصله 
در سیستم                                 بی  رزشیا ا برخی هدف  و  ند  ا نسته  ا د موزشی  آ مه هاي  نا بر
برنامه ریزي آموزشی را اطالعات الزم به منظور تسهیل امر هدایت و                                 

1تصمیم گیري و ابزاري در دست مدیریت می دانند.

فرایندي ده گامی براي طراحی، اجرا و ارزشیابی
گوي ده گامی براي طراحی، اجرا   )، الKirik Patrickکیریک پاتریک (

هاي                                        م  گا دهد.  می  ر  ا قر توجه  د  ر مو ا  ر موزشی  آ مه  نا بر بی  زشیا ر ا و 
پیشنهادي کیریک پاتریک براي طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی به  

2ترتیب زیر است:

تعیین نیازها-گام اول

38فصلنامه علمی کاربردي مدیریت دولتی شماره-2
19محرم آقازاده ص-1
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ره                                    نیازهاي مخاطبان دو وردن  برآ به  ي منوط  ا مه  برنا موفقیت هر 
است. اطالعات مورد نیاز درباره نیازهاي آموزشی را می توان از                                 آموزشی   

ز مخاطبان آموزشی،                               ا ر  طریق مصاحبه و پرسش سوال هایی هدف دا
بر و                                مدیران، سرپرستان و متخصصان به دست آورد. در صورت زمان 
هزینه بر بودن مصاحبه، می توان با استفاده از انواع آزمون ها و مراجعه به     

تعیین نیازهاي                             اسناد و مدا       رك، دست به گردآوري اطالعات زد و به 
مخاطبان آموزش اقدام کرد. 

تنظیم اهداف-گام دوم
ره                                 عینی دو ف  هدا ا آموزشی، ضروري است  زهاي  نیا تعیین  ز  ا پس 
آموزش تنظیم گردند. اهداف عینی باید دست کم بنا به سه جنبه متفاوت     

ر براي تنظیم اهداف عینی  برنامه آموزشی تنظیم شوند. سه جنبه مورد نظ
برنامه آموزشی عبارتند از: 

نتیجه اي که دوره آموزشی در پی دستیابی به آن است. (برخی                          )1
سازمان ها، اهداف عینی را بر اساس سودي که باید عاید کند                            

تنظیم می کنند.) 
یج                              )2 نتا رندبراي حصول  دا ر  نتظا ا و سرپرست  مدیر  رفتاري که 

د. مخاطبان آموزش در طی دوره                 پیش بینی شود نشان داده شو         
آموزشی باید دانش، مهارت و نگرشی را کسب کنند که سازگار با                    

اهداف سازمانی باشد. 
نتظار می رود مخاطبان بیاموزند.                               )3 دانش، مهارت و نگرش که ا

برخی برنامه هاي آموزشی براي انتقال دانش، مهارت و نگرش                             
ي سطح                      تقا ر ا  ، یگر د بعضی   . ند می شو حی  ا طر نش،     خاصی  ا د

ار                                 قر ف  هد ا  ر ش  ز مو آ ن  طبا مخا ر  د ش  نگر تغییر  و  ت  ر مها
می دهند. 
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تدارك محتوا-گام سوم
براي تدارك محتوا، نیازهاي تعیین شده و اهداف عینی تنظیم شده، دو 
عامل بسیار اثرگذار هستند. در تدارك محتوا، برنامه ریزان دوره آموزشی                                    

چه عناوین یا موضوعاتی نیاز است ارایه                باید این سوال را بپرسند که           
و اهداف عینی تنظیم شده تحقق یابد.             گردد تا نیازها برآورده شوند.                 

پاسخ به سوال طرح شده انتخاب عناوین و موضوعاتی هستند که نیازها و                       
اهداف را پوشش می دهند. 

گزینش مخاطبان-گام چهارم
هایی که در زیر         در گزینش مخاطبان آموزشی، نخست باید به سوال                   

آمده است پاسخ داد:
از برنامه آموزش چه کسانی سود بیشتري کسب می کنند؟)1
آیا شرکت در برنامه آموزش اختیاري است یا اجباري؟)2
ید                                    )3 با ش  ز مو آ ه  ر و د ر  د کت  ي شر ا بر ش  ز مو آ ن  طبا مخا یا  آ

سطح بندي شوند؟
از منظر قانون چه برنامه هاي آموزشی مورد نیاز هستند؟ )4

که             پاسخ سو  است  ن  آ ل  و ا ل  ز   ا ( ا همه سطوح          ( ش  ز آمو مه  نا بر
)) مدیریتی سود می برند.

است:                روشن  دوم،  ل  آموزش               ‹  پاسخ سوا در دوره هاي  شرکت 
لزام شرکت در دوره                          › اختیاري است ا با این همه، شرایط سازمانی  ما 

هاي آموزش را به وجود می آورند. چنین الزامی، دست کم براي شرکت                                 
موزشی پایه، بسیار زیاد است. غالباً در سطح اجبار، پاسخ                       در دوره هاي آ         

نی موجود در میان سطوح مختلف                            زما به فضاي سا سوال چهارم بسته 
راي دوره هاي                                       مدیریتی در درون سازمان است. برخی سازمان ها دا
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آموزشی مدونی هستند که شرکت درآنها الزامی است و این الزام را قوانین   
اند.دولتی به وجود آورده 

تعیین بهترین برنامه زمان بندي -گام پنجم
براي تعیین برنامه زمانی  دست کم باید سه عامل اثرگذار باید در نظر                            
ان                                     یر مد  ، ش ز مو آ ن  طبا مخا  : ز ا تند  ر عبا مل  عا ین سه  ا  . د فته شو گر
سرپرستان و شرایط مطلوب یادگیري. گاه متخصصان آموزش در تهیه                            

ی، فقط ترجیحات خود را در نظر می                برنامه زمانی اجراي دوره آموزش                   
گیرند، چنین رویکردي، به اثر بخشی برنامه آموزشی آسیب می رساند، به              
هر روي، برنامه زمان بندي شده دوره آموزش باید پیشاپیش به اطالع                                  
مخاطبان دوره آموزشی مدیران و سرپرستان برسد تا آنان بتوانند به طور                             

ی برنامه ریزي کنند. موثرتري براي شرکت در دوره آموزش
انتخاب تسهیالت مناسب-گام ششم

تصمیم گیري درباره تهیه و تدارك تسهیالت مناسب براي اجراي دوره                      
آموزش هم از فعالیت هاي حایز اهمیتی است. تسهیالت باید هم ایجاد                            
آسایش کنند  و هم در مخاطبان آموزش ایجاد آرامش کنند. کوچک                               

کافی، وجود سر و صداي مزاحم، مسافت طوالنی                   بودن اتاق ها، فقدان نور         
تا محل آموزش و ... همگی در مخاطبان آموزش می توانند نگرش منفی                              

به وجود آورند. 
انتخاب مربیان، استادان شایسته-گام هفتم

انتخاب مربی یا استاد، نقش اساسی در موفقیت برنامه آموزشی ایفا                            
ب                    نایی              می کند. وجود ویژگی هایی، چون تسلط  ر موضوع آموزش، توا

نایی ایجاد انگیزه براي یادگیري در                                      تدریس و عالقه مندي به آن، توا
مخاطبان دوره آموزشی در یک مربی یا استاد، او را براي حضور در دوره                                    
آموزشی موجه می سازد. از آن جا که که بهره گیري از مربیان و استادان                               

براي انتخاب آنان اقدامات                برون سازمانی هزینه بردار است، بهتر است                   
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اطمینان بخشی انجام گیرد. براي حصول اطمینان از کفایت مربی یا استاد 
می توان از تدریس استاد استفاده نمود. رویکرد دیگر می تواند ارزشیابی                                  
مربی یا استاد از سوي متخصصان آموزشی باشد که بیشتر از آنان در کار                          

براي کسب آگاهی از توانمندي              تدریس کمک گرفته اند. شیوه اي دیگر               
مربی یا استاد انجام مصاحبه است. 

شنیداري-انتخاب و آماده سازي ابزار دیداري-گام هشتم
شنیداري مطلوب داراي دو مقصد عمده است: کمک به                     -یک دیداري      

-استاد براي حفظ عالقه و کمک به برقراري ارتباط . استفاده از دیداري                                 
یند            فرا در                      شنیداري ها در  نگرش مثبت  یجاد  ا به  بازدهی و یادگیري 

شنیداري ها براي       -مخاطبان آموزش کمک می کند. در انتخاب دیداري                      
تناسب و                                 ز  ا تا  باشد  اشته  د نها  آ بر  کلی  ي  ر و مر  ، است بهتر   ، ید خر

سودمندي آنها براي دوره آموزش آگاه گردید. 
هماهنگ سازي برنامه آموزش براي اجرا-گام نهم

کننده برنامه آموزش براي اجرا، مربی یا استاد است. و گاه گاه هماهنگ
فرد دیگري جز مربی یا استاد برنامه براي اجرا آماده می سازد. در هر                                     
صورت در هماهنگ سازي برنامه آموزشی براي اجرا باید عوامل دخیل در                             
یگر سخن،                             د به   . ند فته شو گر نظر  ر  د مه  نا بر فقیت  مو عدم  یا  فقیت  مو

مه آموزشی براي اجرا باید مبتنی بر واقعیت ها باشد. هماهنگی برنا
ارزشیابی برنامه آموزشی-گام دهم

هر برنامه آموزشی براي برآورده کردن یک دسته نیاز و محقق کردن                              
اهداف عینی ویژه اي به اجرا در می آید. اهداف برنامه آموزش می تواند                                      

. در هر صورت،        در زمینه انتقال دانش و پرورش مهارت و نگرش باشد                          
الزامی است میزان تحقق اهداف عینی و برآورده شدن نیازهاي تعیین                                
ثربخشی برنامه آموزشی در برآورده شدن                               ا شده سنجیده شود. میزان 
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نیازها و تحقق اهداف از طریق کاربرد انواع آزمون ها، مصاحبه و مشاهده                                  
عمل مخاطب آموزش پس از شرکت در دوره آموزش مشخص می گردد. 

نتیجه:
ارزیابی آموزشی از مهمترین و پیچیده ترین جنبه هاي فرایند مدیریت                       
مات                                   قدا ا بهتر  نجام  ا رزیابی به منظور  ا باشد.  نها می  آموزشی در سازما
مدیریت و نزدیک شدن به اهداف سازمان صورت می گیرد. ارزشیابی در                              

ن،  سیستم آموزش سازمان، اطالعات را نسبت به فرایند عملکرد سازما                           
افراد، اهداف و برنامه ریزیها افزایش می دهد و میزان موفقیت، اثربخشی و 

1یا غیر موثر بودن آنها را مشخص می نماید.

ارزشیابی آموزشی نشان می دهد که فرایند آموزشی تا چه میزانی به                            
اهداف نزدیک شده است؟ و آیا اهداف و برنامه هاي آموزشی، کارایی و                                   

خیر؟ اثربخشی دارند یا 
حل                                    ا مر همه  در  ید  با موزشی  آ نه  دهگا ي  ها م  گا م  نیز مکا ین  ا بر بنا
آموزشی                                 پیوسته سیستم  آموزشی)  مه  برنا بی  رزشیا ا و  ا  جر ا (طراحی، 
سازمان را مورد سنجش قرار داده تا هرگاه در فرایند آموزشی انحرافی                                    
مشاهده شد، چاره اندیشی و اقدامات اصالحی و تغییرات الزم به عمل آید          

ضمن ارزشیابی سیستمی، کاربرد آن در بهبود مدیریت نظام آموزشی                          تا  
نیز تحقق یابد. 
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