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  ∗∗∗∗ PMO آموزشي سازمان راهبردهايتدوين 

 10015با توجه به  استاندارد بين المللي ايزو  

  

   و1ادزليال نيك  ،1ديياكبر ع 

   2اباصلت خراساني

  

 

  

 مؤثر نبودنآن دارد كه در بسياري از موارد يكي از داليل اصلي   ازايت آموزشي كشور حكنظامهايمطالعات آسيب شناسي  :چكيده

همين  ؛دهدبساله نشان  5تا  3 است كه جهت فعاليتها را در يك بازه  شده اييديأت  آموزشي مدون ونظامهاينبود آموزشي، اقدامات 

در له باعث بروز پيامدهاي ناخوشايند مختلفي نظير بال تكليفي در آموزش كاركنان كليدي سازمان، نداشتن سياستهاي مشخص ئمس

مرتبط و نا، ارائه آموزشهاي طور مؤثر بهزي دانشجويانرهاي كاروزمينه  ازنشدن، استفاده  توسعه تحصيالت تكميلي كاركنانخصوص

 ، نابساماني وكردنبرنامه عمل  بدوناي و هاي سازماني، نارضايتي مديران و كاركنان، سليقههمگرايي آموزشها با دغدغهنا ،مؤثر نبودن

يندي اهاي فرلفهؤبا توجه به متا الش شد به همين دليل، ت. شده است... موزشي وهاي آنامهها و آيينتناقض در تنظيم دستورالعمل

. دشو  مشخص PMO آموزشي سازمان راهبردهاي،  SWOT و از طريق كاربست  مدل 10015المللي آموزشي ايزو استاندارد بين

 نفر 35 نفر بود كه از اين تعداد 40يران به تعداد در اين بررسي جامعه آماري شامل كليه خبرگان آموزشي سازمان بنادر و دريانوردي ا

االت اين تحقيق متمركز بر شناسايي عوامل داخلي ؤس. گيري تصادفي ساده انتخاب شدنداساس جدول مورگان به شيوه نمونه بر

دست آمده ه تايج بن. است مورد نياز راهبردهاي حوزه كردنو نيز مشخص ) فرصتها و تهديدها (و عوامل خارجي ) قوتها و ضعفها(

  با حوزه " تهاجمي، تدافعي، رقابتي و محافظه كارانه " راهبردهايحوزه     از ميان چهارPMO سازمان يآموزشنظام كه نشان داد 

 . شد جذاب و با اولويت انتخاب راهبرد 5 مطرح و از آن ميان راهبرد 7 ،اين اساس بر. تدافعي تطابق دارد

  

ــدي واژه ــه : :هــاي كلي ــزي برنام ــردي ري ــل  ، آموزشــيراهبردهــاي ،راهب  ، SWOT تحلي

 .10015استاندارد 

____________________________________________________________________ 
 

   .ه است ذكر شد"  PMO" كه به اختصار در طول متن با عنوان است سازمان بنادر و دريانوردي ايران PMOمنظور از   ∗

  . تهران، ايران،يهاي آموزش و مشاور سيستم پيام نور دانشگاهمدرس. 1

 . تهران، ايران ، دانشگاه شهيد بهشتيانشناسيوعلوم تربيتي و ردانشكده  استاديار. 2

 

    )27/10/1389: دريافت مقاله(

     )21/2/1390 :پذيرش مقاله (                 
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  مقدمه .1

. هاي سازمانها واكنش بهنگام و مناسب به تغييرات محيط داخلي و خارجي استاكنون يكي از دغدغه

كنند تا پس از شناخت تغييرات، مجموع انرژيهاي خود كارگيري ابزارهاي گوناگون تالش ميهآنها با ب

 طريق از كه ابزارهاست اين جمله از راهبردي مديريت .كنند همسو ثرؤم اقدامات دادن انجام ايبر را

را با ايجاد همنوايي در زير نظامهاي  رقابتي مزيتهاي كسب و حيات زمينه راهبردها ارزيابي و اجرا تدوين،

طح كيفي نيروي انساني  سياز اين نظر و با توجه به اهميت توسعه و ارتقا. ]2[آوردسازماني فرآهم مي

 ، و نيزضعف  د تا با بررسي نقاط قوت وور آموزشي انتظار مينظامهايدر تحقق اهداف سازمان، از 

 ارائه آموزشهاي مورد نياز كاركنان تدوين براي را راهبردترين مناسب فرصتها و تهديدهاي خود

مات اصلي را براي دستيابي به كه مجموعه حركات و اقدااست عبارت از چارچوبي  راهبرد .]6[ندكن

دست آوردن موقعيتهاي مطلوب و به گيري از منابع را براي و چگونگي بهرهندكميترسيم  اهداف

آموزش عبارت راهبرد  ، در حقيقت.]1[دهدنشان مي تهديدات در زمان حال و آينده ساختنخنثي 

. ]7[ستيابي به اهداف آموزشي استها و اقداماتي كه نشان دهنده روش د خطوط اصلي برنامه:است از

 آموزشي ارائه شده است كه برخي از راهبردهاي حال حاضر، رويكردهاي مختلفي براي شناسايي در

 :           ند ازاآنها عبارت

 و از ساليق ي وجود دارداين رويكرد تا حدود زيادي اقتدار محوردر : 1 محورـرويكرد عرضه  �

طور سنتي واحدهاي آموزشي را منحصراً مسئول گيرد و بهت ميئو ديدگاههاي مديران نش

  . داندتشخيص نيازها و برنامه ريزي آموزشي مي

 توجه بر  و آموزشيراهبردهاياين رويكرد تمركز اصلي در تدوين  در : 2رويكرد تقاضا محور �

 . است "امور و كارآموزان يافتن يند انجام اسازماني ، فر  كسب و كار"نيازمنديهاي  سه وجه 

راهبردهاي اين رويكرد،  نظر در بر مبناي مفروضات مد: 3راهبردي  ـرويكرد سيستماتيك �

 مند طراحي ونظام به نگاهي توجه كالن سازماني و با راهبردهايدر چارچوب د آموزشي باي

 .تدوين شود

 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Supply-led Appoach 
2. Demand - led Approch 

3. Systematic - Strategic Approach 
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ليتها ، فهرست فعاراهبردهابر اساس مفروضات اين رويكرد، تعريف اهداف، : 1رويكرد اقتضايي �

    .]8[ زماني معتبر است كه با اوضاع و احوال سازمان هماهنگ باشدفقطو تحليلهاي آموزشي 

اثربخشي  افزايش منظوربه PMOسازمان استانداردهاي و آموزش مديريت ،خصوص اين در

 ند ـمنظام و يياقتضا رويكردي با  سازمان، كالن جهتگيريهاي راستاي در حركت نيز و آموزشي فعاليتهاي

اساس تحليل  برو  10015در چارچوب استاندارد آموزشي ايزو را  خود  راهبردهاي،راهبردي

SWOT  اثربخش، قوتها و راهبرداين تحليل بر اين منطق استوار است كه . كردطراحي و تدوين 

ر ادامه د. رساندبه حداقل مينيز   ضعفها  و تهديدها را ،و در عين حالرساند ميفرصتها را به حداكثر 

و پژوهشهاي عملي صورت گرفته 10015 استاندارد بين المللي ايزو در خصوصپس از توضيح مختصر 

  .ارائه شده استاين تحقيق  دردست آمده ه بدر اين حوزه، نتايج 

  

    10015ايزو  استاندارد .2

  مديريت و تضمين كيفيت و كميتهISO/TC 176 توسط كميته فني 10015استاندارد جهاني ايزو 

اين  استاندارد  در  . كشور جهان تهيه شده است22  توسط نمايندگان 1999در دسامبر  SC3 فرعي

 در  تاشودمياثربخش فعاليتهاي آموزشي تالش دادن آموزشي با هدف كمك و راهنمايي به انجام 

  مودهاييرهن ، است ISO 9000چارچوب اصول مديريت كيفيت كه بر پايه استانداردهاي سري 

پشتيباني و  ريزي، نيازسنجي، طراحي و برنامه" يعني ؛يند آموزشاهاي اصلي فرلفهؤصوص مدر خ

موزش آو كارشناسان ن به مسئوال ) 1-1شكل ("آموزش  يندااجرا، ارزشيابي نتايج و نظارت و بهبود فر

صتها و تهديدها به رو، در اين بررسي در شناسايي اوليه قوتها، ضعفها، فر از اين .]3[شودسازماني ارائه 

  . ده استشاين استاندارد رجوع 

____________________________________________________________________ 
 

1. Contingency Approach   
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  ]3[ 10015هاي اصلي استاندارد ايزو لفهؤ م:1- 1شكل 

  پژوهشهاي  عملياتي  .3

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ابتدا از راهبردهاي منظور تدوين فرهاد رفعت به

مشتريان، محصوالت، " مختلفي نظير هايز جنبهرا اموريت أ ذينفعان بيانيه مهايطريق دريافت نظر

 و پس از كردهتنظيم  "وري، توجه به بقا و رشد، فلسفه، تصور مردم و توجه به كاركنانابازار، فن

شناسايي و ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و نيز نمره گذاري ميزان ضريب اهميت نسبي آنها ، با 

 اين سازمان راهبردهايكه كرده است مشخص راهبردي دام استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اق

ي ز سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه و نوسا.1 "به ترتيبراهبرد  و سه رنددر حوزه  تهاجمي قرار دا

 تعيين .3 واگذاري صنايع و معادن تحت پوشش به بخش خصوصي، .2  ؛با توجه به مزيت رقابتي

  . كرده استا معرفي قيمت محصوالت فلزي در بورس فلزات  ر

بيانگر تعيين swot در پژوهشگاه نيرو نتايج تحقيق حميد رضا پيرمراد در چارچوب مدل تحليلي   

 مختلف شناسايي راهبردهاياز رهيافت اين بررسي . است اين مجموعه در حوزه تدافعي راهبردهاي

ماني و تمركز بر مديريت  تجديد ساختار ساز.1 "يت شامل وده كه سه مورد از آنها به ترتيب اولش

 . است تمركز بر آزمايشگاههاي مرجع .3  و تمركز بر آموزش.2منابع انساني در پژوهشگاه، 
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، نتايج بررسي مژده قنبري مباركه در swot و با استفاده از مدل تحليل خصوصدر همين 

 ،اين رو از. استتي  در حوزه رقابراهبردهابيانگر طراحي ) نمايندگي اصفهان(سازمان مديريت صنعتي 

 طراحي و تدوين دوره هاي :1از است  شناسايي شده با اولويت در اين سازمان عبارت راهبردسه 

هاي با پروژهدادن  گسترش تبليغات از طريق انجام .2 ؛آموزشي با توجه به نياز بازار و عاليق مخاطبان

ب امتيازات براي استفاده از  كس.3 ؛هاي آموزشي رايگانكيفيت با قيمت قابل رقابت با دوره

   .]2[ "سوبسيدهاي دولتي 

منظور اند بهمنصوره عقيقي و محمد حسين سليمي تالش كرده" در تحقيقي ديگر ن،همچني

نتايج اين . نندكچهار وجهي ارائه راهبرد توسعه همكاريهاي مشترك بين دانشگاه و صنعت، مدل 

 "سسات تحقيقاتي  چهار پارادايم اصلي ؤاني مراكز و مكه صنايع جهان با پشتيب دهدبررسي نشان مي

. ه استكرد نوآوري را طي .4 ؛رقابت و انعطاف پذيري. 3؛ كيفيت.2 ؛ اثربخشي، كارايي و بهره وري.1

پيوند حوزه صنعت و   عاملي درياد شدهاهداف پاراديمي حاصل از سير تكامل كه د ننكآنها بيان مي

  .]5[ مشترك شودراهبردهايگشاي طراحي تواند راه و مياستدانشگاه 

  

    اصلي هدف .4

 در چارچوب الزامات استاندارد ايزو  PMO آموزشي سازمان راهبردهايتدوين "هدف اين تحقيق 

  : ند ازا عبارتفرعي اهداف ،بر اين اساس. است  " swot اساس تحليل   بر10015

   ؛ آموزشينظامشناسايي فرصتها و تهديدهاي  �

  ؛ آموزشينظاما و ضعفهاي شناسايي قوته �

 ؛SPACE  آموزشي در ماتريسنظاممشخص شدن وضعيت  �

 .PMO  پر اولويت در سازمانراهبردهايمعرفي  �

 

  1نوع و روش تحقيق .5

آموزشي سازمان راهبردهاي اين تحقيق توسعه دانش كاربردي در زمينه بررسي هدف از آنجا كه 

PMO هاي بررسي نظربرايدر اين پژوهش . شود، از نوع تحقيقات كاربردي محسوب مياست 

منظور از خبرگان .  استشدهاستفاده  ) 2پيمايشي(يابي خبرگان آموزشي از روش تحقيق زمينه

____________________________________________________________________ 
 

1. Research Methodology  
2. Survey Research 
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 ميزان سنوات كاري "اساس  كه برهستندن آموزشي مسئوال آموزشي كليه مديران، كارشناسان و

 " در تحقق اهداف آموزشيگذاري و موفقيتثيرأآموزشي، تحصيالت مرتبط با آموزش، ميزان ت

  .اندشناسايي شده

    

  جامعه  آماري  .6

يك از بنادر زير مجموعه سازمان  جامعه آماري اين بررسي كليه  خبرگان آموزشي  دفتر مركزي و هر

PMOبود " نفر 40 كه تعداد آنها ند بود.  

  

  نمونه  .7

 دست مي آيده به كمك آن نمونه گروهي از اعضاي يك جامعه است كه اطالعات مورد نياز پژوهش ب

 در .]4[اي باشد كه از آن انتخاب شده استاي مطلوب است كه معرف و نماينده واقعي جامعهو نمونه

 برايگيري تصادفي ساده   نفر از خبرگان با روش نمونه35اساس جدول مورگان تعداد  اين تحقيق بر

  . بررسي و اظهار نظر انتخاب شدند

  

  االت تحقيقؤس .8

 ؟ استداراي چه نقاط قوت و ضعفي  PMO آموزش سازمان نظامبرگان آموزشي خ از نظر

 ند؟ا كدامPMO آموزشي نظاماز نظر خبرگان آموزشي فرصتها و تهديدهاي  �

) WO(،  محافظه كارانه  )ST(، رقابتي ) SO(هاي چهارگانه تهاجمي راهبردكدام دسته از  �

WT(و تدافعي   (  آموزشي سازمان نظاممناسب PMO  است؟ 

 ند؟ابه ترتيب اولويت كدام PMO آموزشي نظامهاي راهبردترين  مهم �

 

  مدل كالن تحقيق .9

. شدمطالعه راهبرد ابتدا تمام مستندات  PMOهاي آموزشي در سازمان راهبردبراي بررسي و تدوين 

و با  انتظارات و ديدگاههاي مديران بخشها و معاونتهاي مختلف سازمان دريافت و از اين طريق ،سپس

  همچنين،.شد طراحي  شاخصهاي مختلف10015يند استاندارد ايزو اهاي اصلي فرلفهؤنظرگرفتن م در

ديدگاههاي خبرگان آموزشي در قالب پرسشنامه شناسايي  وضعيت عوامل داخلي و  دريافت منظور به

  ، نتايج)1- 2شكل( در ادامه پس از ارائه مدل كالن طرح. خارجي در اختيار نمونه آماري قرار گرفت

  . شوداالت اصلي تحقيق ارائه ميؤدست آمده در قالب سهب
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 ]3[ مدل كالن طرح :1- 2شكل 

 

  B و Aال ؤدست آمده از بررسي سهنتايج ب .10

 بررسي و 10015هاي اصلي استاندارد لفهؤاساس م در اين مرحله ابتدا شاخصهاي طراحي شده بر

فرصتها (و عوامل خارجي ) ضعفها قوتها،(عوامل داخلي  ازيك  انديشي خبرگان هر از طريق هم،سپس

 نفري به 8فيش باول خبرگان در قالب گروههاي روش  از طريق ،سپس. شناسايي شد) و تهديدها

 ين صورت بود كه برايدروش كار ب. يك از شاخصهاي منتخب پرداختند امتياز دهي و رتبه بندي هر

يك از آنها به شرح   و رتبه هر1يك از شاخصها از  سبي هرتعيين نمره نهايي، ميزان ضريب اهيمت ن

  :زير در نظر گرفته شد

   )3 ، معمولي 4استثنايي (فرصتها / قوتها �

  )2 ، معمولي 1بحراني(تهديدها / ضعفها  �

ين معناست كه د شود، ب2,5در اين بررسي چنانچه جمع امتيازات كل در عوامل داخلي بيشتر از 

   در بررسي عوامل خارجي، چنانچه جمع امتيازات،همچنين. استط ضعف نقاط قوت بيشتر از نقا

 آموزشي بيشتر از تهديدهاي آن نظامين معناست كه فرصتهاي د ب، بيشتر باشد2,5 از دست آمدههب
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اده شده ددست آمده نشان ه نتايج ب1- 1 نمودار ، و همچنين1-2 و 1-1جداول در در ادامه . است

 . است

 ريس ارزيابي عوامل داخليمات :  1- 1جدول 

 

  

Matrix  Internal Factor Evaluation 

 عوامل داخلي آموزشي

ضريب 

اهميت  

 نسبي

 نمره  رتبه 

S 3 ؛  معمولي 4استثنايي :  (  قوتها ( 

 0,4 4 0,1 برخورداري از منابع مالي آموزشي مناسب  

 كاركنان مندي و حمايت مديريت ارشد سازمان از آموزش يادگيري ه عالق
0,05 3 0,15 

 0,2 4 0,05 وجه و اعتبار مناسب آموزشي در بين كاركنان  اكثر بنادر

 0,6 4 0,15 برخورداري از سيستم نرم افزار آموزشي مناسب 

 0,15 3 0,05 ارزيابي و شناخت مراكز برتر ارائه دهنده خدمات آموزشي 

 0,15 3 0,05 ز ارائه آموزشهاي ضروري مورد نيابراياقدام به موقع 

W 2؛ معمولي 1جدي : ( ضعفها(  

 0,1 1 0,1  روش و الگوي مناسب ارزيابي اثربخشي آموزشينبودن

تعريـــف بـــراي عـــدم بهـــره گيـــري از روشـــهاي جديـــد نيازســـنجي آموزشـــي 

 استانداردهاي آموزشي هريك از مشاغل 
0,1 1 0,1 

 0,05 1 0,05 ر  آموزشي در بنادنظامارتباط  بين هريك از وجود نداشتن 

 0,1 2 0,05 كار اطالع رساني مناسب به فراگيران  سازنبودن

 0,1 1 0,1 10015استانداردهاي بين المللي آموزشي نظير نيافتن استقرار 

 0,05 1 0,05  رويه مشخص براي طراحي محتواهاي آموزشي نبودن 

 0,1 2 0,05 گزارشهاي اثربخشي قانع كننده براي مديران نبودن 

 0,1 2 0,05 نامناسب بودن فضاي آموزشي برخي از بنادر 

 2,35  1 جمع كل  حاصل از بررسي
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 از ارزيابي عوامل دست آمدهبه مشهود است، مجموع نمرات 1 ـ 1طور كه از بررسي جدول  همان

 آموزشي سازمان بنادر و نظاماين بدان معناست كه در حال حاضر   واست 2,5داخلي كمتر از 

 . استنوردي  مجموعه ضعفهاي آموزشي بيشتر از نقاط قوت آن دريا

 

  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي : 1- 2جدول 

External Factor Evaluation matrix(EFE  ( 

 عوامل خارجي 

ضريب 

اهميت 

 نسبي

 نمره  رتبه 

O 3 ؛  معمولي 4استثنايي :  (  فرصتها(    

 0,3 3 0,1  آموزش كاركنان برايرون سازماني صالحيت د گيري از افراد باامكان بهره

 همكاري در طراحي استانداردها و محتواي آموزشي برايمندي مديران و كاركنان كليدي ه عالق

 مناسب و كاربردي  
0,1 4 0,4 

 0,4 4 0,1  كاركنان يارتقابراي الزام مديريت در داشتن گواهينامه هاي آموزشي مرتبط 

وجود مراكز معتبر داخلي و خارج از كشور در زمينه كليه فعاليتهاي آموزشي تخصصي بنادر و 

 تقاضاي آنها براي ارائه خدمات
0,05 3 0,15 

 0,15 3 0,05  برگزاري دوره هاي آموزشي به تمايل دانشگاههاي معتبر كشور 

T 2؛ معمولي 1جدي : ( تهديدها (  

 0,1 1 0,1  مشخص آموزشي راهبردهاي نبودن

 0,15 1 0,15  مكانيزمهاي انگيزشي مناسب نبودن كاهش تمايل به شركت در دوره هاي آموزشي به دليل 

 0,2 2 0,1 خروج افراد آموزش ديده ماهر از سازمان 

 0,1 2 0,05 محدوديت منابع علمي بومي در حوزه آموزش

 0,1 2 0,05 برون مرزي ادان عدم بهره گيري از خدمات است

 0,05 1 0,05 متخصصان آموزشي برون سازماني عدم بهره گيري از

 0,1 1 0,1 عدم توجه به آموزشهاي جانشين پروري

 2,2  1 جمع كل  حاصل از بررسي
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 ،دهدمي نشان 1 ـ2 جدول كه طور همان خارجي، عوامل ارزيابي از آمده دستهب نتايج بار ارتباط د
 از فرصتهاي PMO سازمان آموزشي نظام يتهديدها مجموعه ضرحا حال در كه است آن وضعيت بيانگر

  هاي چهارگانه داخلي و خارجي نشانلفهؤيك از م  نتايج هر1-1نموداردر . است بيشتر آن قابل بررسي

   .داده شده است

  

  نتايج هريك از مؤلفه هاي چهارگانه داخلي و خارجي: 1- 1 نمودار

 

   C دست آمده از بررسي سواله نتايج ب .11

 راهبردهايدست آمدن نمرات ارزيابي عوامل داخلي و خارجي، نوبت به تعيين حوزه ه پس از ب

براي اين امر، در ادامه ابتدا . رسد مناسب ميراهبردهاي و معرفي spaceآموزشي از طريق ماتريس 

ده شه ال ارائؤدست آمده در اين سه نتايج ب، و سپسمعرفيآموزشي راهبردهاي به طور مختصر حوزه 

 . است

    SO راهبردهاي �

كوشد از فرصتهاي خارجي  مديريت آموزش با استفاده از نقاط قوت داخلي ميراهبردهادر قالب اين 

 آموزشي نظامهاي معموالً. گيري از نقاط قوت، فرصتها را به حداكثر برساندند و با بهرهكبهره برداري 

  .  نندك استفاده SOراهبردهاياز  ،توانند مي،اندگذر كرده WT.ST.WOكه از شرايط 
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    WO راهبردهاي �

 آموزشي بنادر مختلف با بهره برداري از فرصتهاي موجود در نظام است كه آن راهبردهاهدف از اين 

 آموزشي سازمان به دليل نظامدر اين حالت . محيط داخل بكوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد

  .كنددست آمده بهره برداري هتهاي بتواند از اين فرصداشتن ضعف داخلي نمي

   ST راهبردهاي �

با استفاده از نقاط تا  شود تالش ميراهبردها آموزشي سازمانهاي مختلف از طريق اين نظامهايدر 

  .درو يا  از بين بيابد ناشي از تهديدات موجود كاهش ياه اثرسازمانها، قوت 

   WT  راهبردهاي �

گونه اين. استدن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات  كم كرراهبردهاهدف از اين دسته از 

دليل مشكالت  آموزشي در يك موضع تدافعي است و بهنظامشوند كه  زماني اتخاذ ميراهبردها

  .]2[ندكتواند در حد انتظار عمل مختلف نمي

دليل به PMOسازمان آموزشي نظام كه  تحقيق نشان دادcال ؤنتايج بررسي در خصوص س

، در يك موضع تدافعي قرار ست به نقاط ضعف و تهديدهايتوجهبيت مختلف كه برآمده از مشكال

اين وضعيت از طريق .  و توانايي الزم براي ارائه خدمات مناسب آموزشي به ذينفعان خود را نداردرددا

  .   نشان داده شده استspace عنوان ماتريس با 1- 2نمودار 
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  space تريسا م:1- 2نمودار 

 تيم space طريق ماتريس از آموزشي نظام با توجه به مشخص شدن وضعيت ،بر اين اساس

ي آموزشي مناسب با شرايط تدافعي را به شرح زير راهبردهاخبرگان از طريق جلسه بارش مغزي 

  :  ندكردشناسايي 

   ؛طراحي آموزشهاي ميان مدت �

 ؛10015اساس استاندارد  طراحي نظام جامع آموزش بر �

نيازسنجي آموزشي دادن انجام براي گيري از افراد صاحب تخصص داخلي و بيروني بهره �

 ؛شغل محور و طراحي محتوا

 ؛ نرم افزار آموزشي موجودSMS  نظاماطالع رساني به فراگيران از طريق �

اي متخصصان داخلي و  بيروني در زمينه سنجش و  استقرار نحوه  بهره مندي از توان مشاوره �

 ؛ار اثربخشي آموزشيسازك
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 ؛بهبود مكانيزم انگيزشي فراگيران دوره هاي آموزشي با توجه به حمايت مديريت از آموزش �

  .طراحي نظام جانشين پروري آموزشي �

    Dالؤدست آمده از بررسي سه نتايج ب .12

هاي عملياتي دارد، تعيين ميزان ثري در تهيه و اجراي برنامهؤ نقش مهيكي از عواملي كه هموار

 معرفي هدف تحقيق Dالؤ سنظر، دراز اين . هاي پيشنهادي استراهبردبندي جذابيت و اولويت

ي  ماتريس كم1- 3جدول در . استهاي آموزشي پيشنهاد شده راهبردترين اولويت ترين و پرجذاب

 كه كليه استين صورت د شيوه تكميل اين ماتريس ب. شده استهادد را نشان راهبرديريزي برنامه

با همان ضرايب ) فرصتها و تهديدها(و عوامل خارجي )  ضعفهاوقوتها (اخصهاي عوامل داخلي ش

. شوندگونه تغييري در مقادير، آورده مياند و بدون هيچاهميتي كه در مرحله قبل شناسايي شده

 را )عالي= 4بسيار خوب = 3خوب = 2معمولي = 1 (راهبرد تيم خبرگان نمره جذابيت هر ،سپس

 راهبرد از حاصل ضرايب اهيمت نسبي در نمرات جذابيت، نمره نهايي هر ،ند و در نهايتكمين تعيي

  .  اده شده استددست آمده اين قسمت نشان هطور خالصه  نتايج به  ب1ـ3نمودار در  .شودمي مشخص
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  7 تا 1 راهبردهاي شناسايي شده از شماره عانوا: 1 ـ 3جدول 

  



  اباصلت خراساني اد و زدي، ليال نيكياكبر ع                                                                           

    

127 

  

  

   ارزيابي انواع راهبردهاي پيشنهادي:1- 3ودار نم

  

  مناسب با حوزه تدافعي،راهبردهفت  ميان از است، مشهود شده ارائه نمودار و جدول از كه گونههمان

 ،اين اساس بر. دست آورده استهترين امتياز را بكم 1 شماره راهبردامتياز و  باالترين 2 شماره راهبرد

  1- 4 جدول راهبرد 5 مطرح، راهبردبرگان آموزشي از ميان هفت با توجه به توافق جمعي خ

  .شد در طي سه ساله آتي انتخاب PMO آموزشي سازمان نظام آموزشي راهبردهايعنوان به
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  PMO  آموزشي سازماننظام راهبردهاي :1- 4جدول 

 رتبه نمره نهايي  آموزشيراهبرد رديف

 اول 6,65 10015دارد اساس استان طراحي نظام جامع آموزش بر 1

بهره منـدي از تـوان مـشاوره اي متخصـصان داخلـي و  بيرونـي در                  2

 زمينه سنجش و  استقرار نحوه  سازكار اثربخشي آموزشي

 دوم 6,3

  دادن  انجام برايگيري از افراد صاحب تخصص داخلي و بيروني         بهره 3

 نيازسنجي آموزشي شغل محور و طراحي محتوا

 سوم 5,9

كانيزم انگيزشي فراگيران دوره هـاي آموزشـي بـا توجـه بـه            بهبود م  4

 حمايت مديريت از آموزش

 چهارم 5,8

 نرم افزار آموزشـي     SMSنظام  اطالع رساني به فراگيران از طريق        5

 موجود

 پنجم 4,3

    

  

  جمع بندي .13

ماني در يندهاي آموزش سازاگرچه در سالهاي اخير اقدامات مناسبي در زمينه بهبود نحوه عمل در فر

اساس استاندارد   آموزشي برنظامهايهاي يواهد متعدد ارزيابشسراسر كشور صورت پذيرفته است، اما 

 نبودن ،يك نگاه كالن آموزشي و در واقعوجود نداشتن دهد كه  نشان مي10015بين المللي ايزو 

است  شده هاي زماني معيني نشان دهد، باعث آموزشي مشخص كه جهت حركت را در بازهنظامهاي

ورود به حوزه آموزش بلند مدت  مواردي نظير. ثر باشدؤتا فعاليتهاي عرصه آموزش سازماني كمتر م

ورود به عرصه آموزشهاي مجازي بدون توجه به ، هاي  نيازمندي سازمانكاركنان بدون توجه به حوزه

موزشهاي كوتاه مدت طراحي و اجراي آ،  آموزشي و سطح آمادگي كاركنان سازماننظامميزان توانايي 

 به فرصتهاي سازماني در ارائه يتوجهبي، بدون توجه به سازكارهاي نيازسنجي آموزشي مناسب

 يك نبود، افزايش بي رغبتي به آموزشهاي سازماني از جانب مديران ارشد سازمانها، ثرؤآموزشهاي م

، هت جانشين پروري برنامه هاي آموزشي مشخص در جوجود نداشتن، نظام انگيزشي مناسب آموزشي

 ...               و 
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شده منجر  آموزشي مناسب به اقدامات ضد و نقيضي راهبردهايكه نبود افق و  دهندمي نشان خوبي هب

خصوص، در اين . هاي آموزشي سازمانهاي كشور به آن دچار هستندنظام از ي بسيارهاست كه امروز

ند تا بر پايه اهسته و برآن شدننداا قاعده مستثن خود را از اين PMO آموزشي سازمان نظاممديران 

را ي آموزشي نظامها SWOT ، از طريق تحليل10015المللي ايزو هاي اصلي استاندارد بينتوصيه

  .  نندكطراحي  ساله 3براي يك بازه زماني 

 PMO  آموزش سازماننظامن دست آمده از اين تحقيق نشان داد برخالف تصور مسئوالهنتايج ب

 نظاممين رضايت ذينفعان آموزشي، در حال حاضر أمبني بر ارائه فعاليتهاي آموزشي مناسب و توان ت

 آموزشي به دليل نقاط ضعف و نظام اين بدان معناست كه ؛دارد در يك شرايط تدافعي و منفعل قرار

صورت بهتواند و نمييست تهديدهاي متعدد قادر به نشان دادن عكس العملهاي مناسب و بهنگام ن

هايي  همچنين، از طريق توجه به عارضه وضعيت اين نمود .سازد مرتفع را خود ذينفعان انتظارات جامع

ن يك روش نيازسنجي نبودهاي آموزشي در شهرهاي مختلف، نظام ارتباط مناسب بين نبودن"نظير 

سازكارهاي ودن نبصاحب صالحيت،  اندااست از مناسب اطالعاتي بانكهاي نداشتن وجود علمي، و جامع

هاي آموزشي از جانب فراگيران و موقع اثربخشي، بي ميلي يا ترك دورهاثربخشي و ارائه گزارشهاي به

هاي منتخب راهبرد، ياد شدهرو، با توجه به شرايط  از اين. است قابل مشاهده "بسياري از موارد ديگر 

تا 1389 (راهبردياجراي  سالهاي طي از پس آموزشي نظام وضعيت تا دش انتخاب و تدوين ايگونهبه

  . دشواز موضعي تدافي به موضعي تهاجمي تبديل ) 1391

 قبل، " زير در قالب سه گروه از فعاليتهاهاياين بررسي پيشنهادشده ، از رهگذر انجام به هر حال

  .شود  ارائه مي"راهبردهاي آموزشي حين و بعد از تدوين 

  : آموزشي راهبردهايقبل از طراحي و تدوين  �

  ارزيـابي  و مميـزي  آموزشـي،  نظـام  واقعيـات  بـر  مبتنـي  تصويري آوردن دستهب منظور به �

  صورت گيرد؛ 10015ارد بين المللي ايزو اساس استاند بر

 مـديران سـازمان در بخـشهاي        هايبه منظور ايجاد فضاي پشتيباني كننده مناسب، نظر        �

 ؛مختلف گرفته شود

ل از خبرگــان آموزشـي، نماينــدگان مــديريتها و   متـشك راهبــرديريـزي   برنامــهكميتـه  �

 ؛شودمعاونتهاي مختلف تشكيل 

برنامه ريزي   براي اعضاي كميته     "  آموزشي راهبردهايطراحي و تدوين    "آموزشي كارگاه �

 . تشكيل شودراهبردي
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 : آموزشيراهبردهايحين طراحي و تدوين  �

 ؛شودطراحي  ) قوت، ضعف، فرصت و تهديد(ابزار مناسب شناخت عوامل چهارگانه  �

 ؛شوديك از عوامل چهارگانه بحث  نحوه تكميل و مفهوم هردر خصوص  �

 ؛شوداستفاده ها باول براي جمع آوري نظر تا حد امكان از روش فيش �

 ؛ اولويت بندي شود راهبردييريزبرنامه يكم ماتريس اساس بر پيشنهادي راهبردهاي �

 . دشومشاوره و همكاري استفاده ي برا مرتبط برون سازماني انتا حد امكان از متخصص �

  :هاي آموزشي راهبردبعد از تدوين �

  ؛ تدوين شده به اطالع كليه كاركنان برسدراهبردهاي �

 شود؛آموزشي تنظيم راهبردهاي برنامه هاي عملياتي در چارچوب تحقق  �

  تـدوين شـده طراحـي و بـه منظـور           راهبردهايشاخصهاي ارزيابي متناسب با هريك از        �

 . هاي طرح شده مورد بررسي قرارگيرد راهبردان تحققارزيابي ميز
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