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Introduction 
Staff continuing education is a strategic action that improves the quality 

of work at the individual level; resulting in the operating excellence and 

development of the organization at the organizational level; there by 

increasing productivity and at the national level, thereby increasing 

productivity. This article aimed to study policies and strategies of organizing 

continuing education at Mobarakeh Steel Company.  
 

Methodology 
The research method used in this study, was qualitative methods based on 

deductive content analysis of documents available at the sits and interviews 

conducted at the company. Research Mobarakeh Steel Company domain 

comprised the whole. Participants in this study included members of the 

committee of Human Resources Development and Training of the company. 

Seven members were selected via purposive sampling. Research techniques 

used were investigating documents and semi- structured interviews. Findings 

were analyzed by content analysis method. 
 

Results 
Finding showed that this company could made sense of need to learning 

in whole of company by set down the learning organization characterizes; 
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and to linked Instruction unit with goals and objectives of company, and 

extremely increase productivity. To reach this, they did some activities such 

as: need assessment in three level of organizational, personal and job needs; 

planning the sessions, and control and review them. They implemented 

planes such as: ISO 10015, organization excellence quality plan (EFQM), 

and so Patrick’s evaluation pattern in this company. Policies determined by 

leaders, board of directors and members of the committee of Human 

Resources Development and Training of the company. Based on findings, 

three instructional, communicant, and participatory strategies were used in 

this company. Instructional strategies involved present instructions to train 

dynamic and lifelong learner staffs. Communicant strategies means 

developing communication and interactions between staffs and managers. 

Participatory strategies are to participant stakeholders in decisions and 

developed team working. 

 

Discussion 
Research findings revealed that Mobarakeh Steel Company compiled its 

strategies and policies based on an understanding of the needs and 

expectations of both stakeholders and external environment and so based on 

understanding the needs and expectations of both the stakeholders and 

external environment taking. The internal capabilities and functions into 

account several quality assessments were carried out; all pointed to the 

existence and appropriate systems in different domains. Also, since the 

company has implemented Business Excellence Model and consequently, 

directed the company into a learning organization, necessary grounds for the 

provision of continuing education, have been created there for continuing 

education components of the company enjoy a good standing. 

Three practical strategies caused Mobarakeh Steel Company to move 

toward a learning organization. The fact that this company received the 

Excellence award, points up the high quality of continuing education based 

on the findings of this research the adoption of three strategies: involving 

continuing education, communication and partnership, conditions for 

appropriate training have improved. 
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 چکیده

آموزش مداوم کارکنان، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کيفيت شغلی و در 
يی   شیود  ا  وری میی  سطح سازمانی، عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزايش بهره

های سازماندهی آموزش میداوم در شیرکت فیومد مبارکیه      ها و استراتژی مقاله با هدف بررسی سياست
از  اصفهان انجام گرديده است  روش تحقيق مورد استفاده، روش کيفی بر پايه تحليیل محتیوای قياسیی   

ها بود  قلمرو پژوهش، شرکت فومد مبارکیه اصیفهان    اسناد و مدارک موجود در شرکت و مت  مصاحبه
بود  مشارکت کنندگان اي  پژوهش را اعضای کميته تحول منابع انسانی واحد آموزش و توسیعه منیابع   

اعضیای ايی     گيری هدفمند، هفیت نفیر از   دادند که با استفاده از روش نمونه انسانی شرکت تشکيل می
کميته انتخاب شدند  ابزار پژوهش شامل بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه نيمه سیاتتمند بیود  نتیاي     

تیود  هیای   و سياستها  تحقيق، حاکی از اي  است که شرکت فومد مبارکه اصفهان، استراتژیهای  يافته
و هیا   مبتنیی بیر درک قابليیت   را بر مبنای درک نيازها و انتظارات توأمان ذی نفعان و محیي  بيرونیی و   

مناسیب  های  متعدد و کيفی، همگی بيانگر وجود سيستمهای  کند  ارزيابی می عملکردهای درونی تدوي 
مختلف است  همچني  از آنجايی که شرکت، مدل تعالی سیازمانی را پيیاده سیازی کیرده     های  در حوزه

وده است، شراي  برای آمیوزش میداوم   است و به تبع آن، شرکت را تبديل به يک سازمان يادگيرنده نم
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آموزش مداوم در شرکت از وضعيت توبی برتوردار است  براسیا   های  مهيا شده و از اي  رو، مؤلفه
اي  تحقيق، به کارگيری سه استراتژی آموزشی، ارتبیایی و مشیارکتی توانسیته اسیت شیراي       های  يافته

 مناسبی را برای آموزش مداوم مهيا نمايد  
 

 استراتژی؛ آموزش مداوم؛ سياست؛ سازماندهی کلیدی:  های واژه

 

 مقدمه و بیان مسأله
های مزم برای جهانی شیدن و   جديد و آموزشهای  پذيری با مهارت توانائی يادگيری و تطابق

ی کیاری بلکیه در زنیدگی     رشد سريع اقتصاد دانش، بدي  معناست که افیراد نیه فقی  در حیوزه    

شان به جهت کنار آمیدن بیا    ها در سرتاسر زندگی بزرگسالی ی مهارتنياز به ارتقانيز شان  شخصی

(  آمیوزش میداوم مربیوه بیه يیادگيری در ییول زنیدگی        Field, 2001زندگی میدرن را دارنید )  

 مانید  زنیده نمیی  ، اگیر يیک سیياره يیادگيری نباشید      ،سياره میا والترز:  به ادعای ،ی ماست روزمره

(Sainel, 2011  )گيیری هیر    تجهيز نيروی انسانی سازمان و بهسیازی و بهیره   منظور  بدي  جهت، به

عوامیل بیرای بهبیود     تري  و مؤثرتري  تدابير و شک آموزش، يکی از مهم چه مؤثرتر از اي  نيرو، بی

يافته چند بعیدی اسیت کیه جنبیه       رود  يادگيری مداوم يک اصل سازمان امور سازمان به شمار می

ی زنیدگی   که کل گستره ،تولد تا مرگ است و جنبه افقی آن فرآيند يادگيری از شامل ،عمودی آن

بر بسترهای متفاوت يادگيری شامل تانواده، اجتماع، مدرسیه   ،گيرد ر بر میفردی و اجتماعی را د

آموزش مداوم، شکل تاصی از آموزش مانند (  Shariatmadari, 2004کند ) و محل کار تمرکز می

ای از زندگی انسان به کار آيید؛ بلکیه    نيست که در دورهای سنتی  آموزش رسمی يا آموزش حرفه

ديد و نگرشی نو نسبت به آموزش است  بر پايه اي  ديد، بايد آموزش را از لحاظ روش و محتیوا  

(  Fathivajargah, 2006, 16ای سازماندهی کرد که در تمام مراحل زندگی فرد ادامه يابد )به گونه

Livneh (1989) محاسبه مدت زمانی که فرد در »کند:  ه صورت زير تعريف میآموزش مداوم را ب
وی معتقید اسیت کیه هفیت عامیل      «  کندهر ماه روی رفتارهای يادگيری متنوعی، وقت صرف می

گیذارد: رشید    های يیادگيری میداوم تیرثير میی     روی تمايل و توانايی کارکنان برای شرکت در فعاليت

پذيری، آمادگی برای تغييیر، روابی  علیی بیرای      يت، تعليميادگيری، انگيزه موفقی  ای به واسطه حرفه

   ی تحصيلی تانواده و نگرش به آينده  شرکت در يادگيری، زمينه

ها بیرای   ها، رقابت سازمان تحومت گسترده اقتصادی، سياسی و اجتماعی، تنوع یلبی انسان

وديت جذب مشتری، پيشرفت تکنولوژی صنعتی، پيچيیدگی فرآينیدهای کسیب و کیار، محید     

 های  ها و شرکت ها و انتظارات ذينفعان، باعث شده که سازمان منابع، تغييرات مداوم، درتواست
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  از ايی  رو، میديران و رهبیران    در فضای رقابتی سختی قرار گيرند توليدی، صنعتی و تدماتی

ند  را ارتقا بخشو نيروی انسانی تحت سرپرستی تود را های تود  ها هم بايد توانمندی سازمان

ريزی استراتژيک آموزش مداوم کارکنان است که شامل تعيي   يکی از راهکارهای عملی، برنامه

 (  Fathivajargah, 2013, 2های آموزش مداوم است ) سياست و استراتژی

های مناسب برای هر دوره، نيازمند سياستگزاری و اتخیاذ راهبردهیايی   بديهی است ارائه آموزش

سياسیت را   Hamilton (cited in Alvani, 2005) سیازد   میی اهداف را ميسر  است که دستيابی به اي 

دهید و  های عمومی جهیت میی  های سازمان ها و فعاليت ها، اقدام کند که به تصميم اصولی تعريف می

، سياسیت را  Haddad (cited in Alvani, 2005) نمايید  آنها را در مسیير تحقیق اهیداف تنظیيم میی     

هیايی کیه بايید در    تواند جهیت داند که میهای ضمنی يا آشکار بيان شده میتصميم واحد يا تصميم

سياسیت، مقیررات و رهنمودهیايی       به یور کلیعمل تصريح، یرح و يا به ترتير افتد را روش  کند

کنید  از ییرف ديگیر، اسیتراتژی      های اعالن شده رعايت می است که شرکت برای دستيابی به هدف

ارچوبی که عالوه بر ترسيم مجموعه اقیدامات اصیلی بیرای دسیتيابی بیه      آموزش، عبارت است از چ

هیا و   گيیری از فرصیت   اهداف کالن نظام آموزش، چگونگی حصول منابع مورد نياز در جهت بهیره 

اتخاذ سياسیت و اسیتراتژی     (Alvani, 2005)دارد  تنثی نمودن تهديدات در حال و آينده را بيان می

یراحیی نظیام اسیتراتژيک     ع آن تدوي  سياست و استراتژی آموزشی، لزومبرای منابع انسانی و به تب

يافتیه جهیت   توان آن را سیاتتاری سیازمان  کند که بر اي  اسا  می آموزش کارکنان را نيز مطرح می

 & Rahmani, Amoozad khaliliبنيادی تعريف نمود )های  اتخاذ تصميمات مهم برای اجرای برنامه

Gholami Avati, 2012 ) هیای ییرح  تحقیق  بیرای  انسیانی  منیابع  سازیآماده موجب مداوم، آموزش 

های غير آموزشی، سازماندهی آموزش مداوم موجب بهبیود دانیش    در نظام است  سازمان استراتژيک

آفرينی و حرکت به سمت سازمان يادگيرنده، جذب و ترمي  نيروی انسانی با رويکردهیای علمیی و   

 وفادار نمودن کارکنیان بیه سیازمان و کیار، افیزايش ارتباییات انسیانی       وری نيروی کار،  افزايش بهره

کنید و موجیب نيیل بیه      می شود و نياز به يادگيری مداوم و تودآموزی مکرر را در کارکنان ايجاد می

   شود  می سازمانی، کارايی و اثربخشی بهتر و بيشتر سازمانهای  هدف

دهای صنعتی کشور است و یی سیاليان  شرکت فومد مبارکه اصفهان يکی از بزرگتري  واح

گذشته در جايزه مدل تعالی حضور يافته و از اي  امیر دسیتاوردهای تیوبی در جهیت بهبیود      

توانسته است سيسیتم آمیوزش میداوم     9019های شرکت داشته است  اي  شرکت از سال  نظام
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نیه اسیتراتژی و   سیازی کنید  بیديهی اسیت در ايی  زمي     کارکنان تود را با توجه به اي  مدل پياده

هايی را که شالوده عناصر مديريتی است در نظر گرفته است  در اي  پژوهش، بیه بررسیی   سياست

تیا   میداوم در شیرکت فیومد مبارکیه پرداتتیه شید       آموزشهای ها و استراتژیو تحليل سياست

هايی برای آموزش میداوم در شیرکت تیدوي  شیده اسیت       ها و استراتژیدريابيم چه سياست

شیوند  همچنیي  بیه بررسیی و تحليیل فراينید       ها سازماندهی میها و استراتژیه اي  سياستچگون

 هايی برتوردار است  آموزش مداوم پرداتته شد تا دريابيم، فرايند آموزش مداوم از چه ويژگی
 

 ادبیات و پیشینه پژوهش
گرفتیه   اتير مورد توجیه و حمايیت زيیادی قیرار    های  اگر چه ايده آموزش مداوم، در سال

آمیوزش  »کنید:  نقل می Longworth (1999)از  Waterston (2001, 3)است، اما همان یور که 
  Seneka (cited in Waterston, 2001)همچنیي    «قیدمت دارد مادام العمر به اندازه تمیدن میا   

به بيیان بهتیر، هیر سینی بیرای      « هيچ سنی برای شروع يادگيری دير نيست»اظهار داشته است: 

يید بیه آن   برای زنیده بیودن با   ی مناسب است و هر فرد، نه تنها برای اهداف ديگر، بلکهيادگير

انید:   سال پيش، پيیامبر گرامیی اسیالم )ص( فرمیوده     9433حدود اي  تصوص، در اقدام کند  

 ز گهواره تا گور دانش بجوی(  « )لبو العلم م  المهد الی اللحدای»

به ظاهر ساده، دارای مفهومی چند منظیوره   یدهد، اي  واژهتاريخچه موجود نشان می

، 9163تواند برای افراد و جوامع مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد  در دهیه  است که می

شید، ماننید   اي  واژه با لغات ديگری که به یور متیداول در آن زمیان بیه کیار گرفتیه میی      

 4«آمیوزش مسیتمر  » ،0«العمیر آمیوزش میادام  »، 2«ایآمیوزش حرفیه  »، 9«آموزش بزرگسامن»

موجیب توجیه بیه    آموزش بزرگسامن گسترش مفهوم  Bohla (1994, 10) به باور مترادف بود 

 9165العمیر نهفتیه اسیت  در سیال      آموزش مداوم شد  در اي  اصیطالح، روح آمیوزش میادام   

آمیوزش  »المللی يونسکو برای پيشرفت آموزش بزرگسیامن، گزارشیی بیا عنیوان      کميسيون بي 

تواند  می که« يونسکو بايد اصل آموزش مادام العمر را حمايت کند»نمود:   رائه و توصيها« مداوم

به اي  صورت تعريف شود: فرايند آموزش بايد در یول زندگی فرد، از اوايل کودکی تیا پايیان   

                                                      
1-  Adult education 

2-  Vocational education 

3-  Lifelong noitacude 

4-  Continuing education 
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زندگی ادامه يابد و بنابراي ، مستلزم سازمانی منسجم است  انسجام در آموزش، بايید بیه ییور    

سراسر دوران زندگی و به یور افقیی بیرای تحیت پوشیش گیرفت  ابعیاد مختلیف         عمودی در

 ( Waterston, 2001, 4زندگی افراد و جوامع، تحقق يابد )

و گزارش مفصلی را در ايی  تصیوص    داشتهکميسيون فور، نقش پيشگام را در اي  فرايند 

به اي  شرح « رای زيست آموتت  ب»تهيه کرد  نکات مهم گزارش نهايی اي  کميسيون، با عنوان 

کسب مهارتهای مورد نياز برای دنيای به سرعت در حال تغيير، حاکی از اي  اسیت کیه   »است: 

ی معیي  از  های يادگيری تاص )موسسیات آموزشیی( و در ییی يیک دوره    يادگيری در مکان
و  هیای زنیدگی فیرد مزم   زندگی کافی نيست، بلکه در واقع يادگيری پيوسته، در تمام موقعيت

ضروری است  يادگيری چگونه زندگی کردن در هر دوره از زنیدگی، بايید میورد حمايیت قیرار      

را بیه وجیود آوريیم تیا يیادگيری را در      « ی يیادگيری جامعیه »گيرد  ما بايد يیک نیوع تیاص از    
 سسیات آموزشیی  ؤها و ابعاد مختلف زنیدگی، ارائیه و حمايیت کنید  در ايی  جامعیه، م       موقعيت

ی  مهمیی در يیک شیبکه    ی تود را از دست تواهند داد  آنها جزء نسیبتا   گيری يک یرفه جهت
 ( Dohman, 1996, 15-17« )يادگيری گسترده تواهند بود و مجبورند کار تود را با آن تطابق دهنید 

يیادگيری؛  »گزارش تود با عنوان  ، دروزش و پرورش برای قرن بيست و يکمالمللی آم کميسيون بي 

شود که هدف آمیوزش   ی چهار اصل حمايت می يادگيری به وسيله ه است کهاذعان داشت« گن  درون

عبارتند از: يادگيری برای دانست ، يادگيری برای انجام دادن، يیادگيری   اي  اصولدهند   را تشکيل می

برای زندگی با ديگران و يادگيری برای بودن  مفهوم ارائه شده توس  اي  کميسیيون، عبیارت اسیت    

نه تنها بیه دليیل تغييیر ماهيیت کیار بايید پذيرفتیه شیود، بلکیه بايید فراينید            ادام العمر، يادگيری م»از: 

ها و همچني  توانايی ذهنی نقادانیه و توانیايی    يعنی، دانش، توانايیها  گيری کل موجوديت انسان شکل

    (Jefri & Hugs, 1999) «عمل کردن آنها را در بر گيرد

r and Cropley (2000, 62)eeannn  ای  کاربردهیای فیوا العیاده    ،آموزش مداوم تحقق»عتقدند: م

 & Sutton (cited in Karimi, Nasrبه باوردارد   نيز سسات سنتی و دانشجويان سنتیؤآموزش در م برای

Boghratian, 2008, 8) ی آمییوزش مییداوم، بییر سییاتتارهای سییازمان يافتییه آموزشییی و    واژه

دهند يیادگيری از کیودکی تیا دوران بزرگسیالی انجیام       می هايی دملت دارد که اجازه استراتژی

گيرد، يادگيری عمدی و هدفمند اسیت  در ايی     می آموزش مداوم قراری  گيرد  آنچه در حيطه

آموزد مورد نظر نيست، امیا  نوع آموزش، يادگيری اتفاقی، آنچه فرد از یريق زندگی روزمره می
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آمیوزش میداوم، نیه تنهیا      نظیام ايی  نکیات، يیک    به ارتباه متقابل آنها توجه دارد  با توجه به 

گيیرد، بلکیه    در بر میرا گردد  هايی که در آنها آموزش مکرر ارائه می يادگيری در زمانها و مکان

نايافتیه را نيیز شیامل     يادگيری در تمام اشکال رسمی و غير رسیمی، سیازمان يافتیه و سیازمان    

است که نه فقی  هیدف آن، بلکیه محتیوا و     شود  بنابراي ، آموزش مداوم، ابزار يا سيستمی  می

 (  Taylor, 2001, 1ی عمل نيز، يادگيری مداوم است ) شيوه

موضوع آمیوزش میداوم بیرای بیام بیردن سیطح        9183توان گفت: پس از سال  می به یور کلی

های وسيعی در سطح بي  المللیی در جهیت    آموزشی اضافه شد و تالشهای علمی مربيان به برنامه 

و انجیام گرفیت   های آموزشگاهی وارتقاء و گسترش آموزش، به آموزش میداوم   جدد نظامهدايت م

در پیژوهش    (,.Karimi et al 2008)جديد برای آمیوزش و پیرورش بیود    ای  اي  تود يک فلسفه

 رار گرفته است حاضر، آموزش مداوم به عنوان بخشی از آموزش مادام العمر مد نظر ق

چندي  نظريه به رسميت شناتته شده است که در زير بیه   ،در اهميت مفهوم آموزش مداوم

 اشاره شده است:  ها  تري  آن نمونه از مهم 0یور تالصه به 

يادگيرنیدگان  هیای   يک ابزار پژوهشی پايا به نام ويژگیی  Liveneh (1989): نظریه لیونه -3

فراد بیرای شیرکت   العمر تدوي  کرد  وی معتقد بود که هفت عامل روی تمايل و توانايی ا مادام

 گذارد:  می ثيررالعمر ت های يادگيری مادام در فعاليت

سیازد و   میی  تعهد به شغل و حرفه را منعکسی  درجه یادگیری:ی  به واسطهای  رشد حرفه  -

 کند  می متنوعی ثابتهای  يادگيریی  اي  تعهد را با شايسته ماندن به واسطه

 دهد  می دهی فرد را نشان رد که گرايش به موفقيت و تودانگيزههايی را در بر دا آيتم انگیزه موفقیت:  -

هیای يیادگيری مناسیب،     گيرند، تسل  به مهارت می هايی که اي  عامل را در بر آيتم پذیری: تعلیم  -

 کنند  می هوش و نيز توانايی به کارگيری منابع و امکانات را برای بام بردن يادگيری، منعکس

اي  آمادگی شامل توانايی کنار آمدن بیا تغييیر و توانیايی بیه کیارگيری       آمادگی برای تغییر:  -

 تغيير به عنوان يک رويکرد يادگيری است 

يیادگيری توصیيف شیده از    هیای   نگرشی  شامل همه روابط علی برای شرکت در یادگیری:  -

يیادگيری اسیت    های  جمله، نگرش به هدف يادگيری، نگرش به يادگيری و نگرش به فعاليت

 ی بام و قوی به آموزش است  نگرش و انگيزهی  بام در اي  عامل نشان دهندهی  نمره

 هايی است کیه مشیارکت والیدي  در يیادگيری و نيیز      شامل آيتم تحصیلی خانواده:ی  زمینه -
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 دهد  می توجه آنها به آموزش فرزندانشان را نشان

اه به يادگيری، از اي  منظر کیه چگونیه آن   هايی که تمايل افراد را با نگ آيتم نگرش به آینده:  -

 شود  می کنند، را شامل می تود متناسبی  شخصی آيندههای  را با برنامه
 

اصیل تئیوری تیود را بیا      rinnS(Super, Savickas & Super, 1996) : نظریهه سهوپر   -5

رشید،   هیای  ی دوره ترکيب کرد که در آن کارکنان به واسطه« کوچکهای  حلقه»مفاهيمی به نام 

شیان تیود را    مشیاغل ی  شناسايی )اکتشاف(، برقراری )استقرار(، گذران و بازنشستگی، در همه

هیای   کنید کیه پيشیرفت    می ادعا rinnS یول زندگی، -کنند  در نظريه روند زندگی می بازيافت

شغلی هر فرد مطابق سه وجه )روند زندگی افراد، یول زندگی افراد و مفهوم تودپنداره( است 

توسیعه  الیف:   دو اصل مهیم ايی  نظريیه عبارتنید از:     رای هر فرد نيز منحصر به فرد است که ب

دهد  ايی    می ثير قرارررفتار انسان را تحت ت "تود"مفهوم ب:  فردی، يک فرايند مستمر است 

در « تیود »است  یبق نظر سوپر مفهوم « تود اجتماعی»و « تود شخصی»مفهوم شامل دو بعد 

 گيرد  می ثير تجارب آنها قراررکند و تحت ت می ن تغييرافراد به مرور زما

rinnS 9188نظريه تیود را در سیال   ای  ماهيت توسعه      ( بیه شیکل يیک رنگیي  کمیانRCL )

 یول زنیدگی  -باشد و دارای دو بعد اصلی روند زندگی سوپر میی  کند که اسا  نظريه می توصيف

کنند که شامل کیودک،   نقش ايفا می 1ندگی تود باشد  افراد در روند زندگی بسته به مدت زمان ز می

باشید  امیا در ییول     میی  دار، شاغل و بازنشسته آموز، اوايل جوانی، شهروند، والد، همسر، تانه دانش

سیالگی را   94از تولید تیا    nSrin رسد  بلوغ، بزرگسالی، ميانسالی و کهنسالی میهای  زندگی به دوره

   داند  می« جهان کار»ا، نيازها و به یور عمومی ه فرصتی برای توسعه مفهوم تود، نگرش

                 (LCR)          

    

         

      

    
                

             
    

       

         

             
•      
•       -       

          
•     
•         

           
•         
•                

               

 
(, Savickas & Super, 1996rinnS)Figure 1.  Life circle rainbow  
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ی مفهوم آموزش مداوم،  ، با انجام مطالعاتی دربارهWatterston (2001): نظریه واترستون -1

ها  ای از اي  ويژگی ی اي  نوع آموزش را تهيه کرد  تالصه های قابل مالحظه فهرستی از ويژگی

 عبارتند از:

شود که با  می ها و تجاربی مهارتی  باعث کسب ديدگاه جامعی درباره گرايی: کل -9

 آيند   می آموزش در سراسر دوران زندگی به دست

، علم و ی درسی و انسجام ميان حرفه آموزی انسجام: از یريق در هم تنيدگی برنامه -2
 شود  می زندگی اجتماعی درک

يادگيری و زمان های  پذيری: با تنوع يا گوناگونی محتوای آموزش، شيوه انعطاف -0

 يابد  تحقق میيادگيری 

 های اجتماعی و فردی دارد   العمر نياز به هدايت فرصت يا انگيزش: توسعه آموزش مادام -4

 يری چگونه ياد گرفت  است  قابليت آموزش: محور اصلی اي  آموزش، يادگ -5

تواند به شکل رسمی، غيررسمی و  می وجه تمايز اجرايی: توجه به اي  نکته که آموزش -6
 شود  می اتفاقی انجام

کيفيت زندگی و يادگيری: تشخيص آنکه کارکرد محوری و اجتماعی آموزش، رشد انسان است  -7
 ش حاضر، اي  نظريه مبنای کار قرار گرفت در پژوه«  اش بالفعل شود تا تمام استعدادهای بالقوه

مورد آموزش مداوم، مطالعات پژوهشی اندکی انجام شده است  مطالعات مرتب  با اي   در

 باشد: می موضوع به شرح زير

Hosseinpour and Heshmati Nabavi (2012)  1/46به یور کلی به اي  نتيجه رسيدند %

های مداوم در حد ضعيف  گسامن را در آموزشپرستاران ميزان رعايت اصول يادگيری بزر

ريزی،  های مداوم در مرحله برنامه آموزش، جهت افزايش اثربخشی آنها  از نظرارزيابی کردند

 .از نظر انطباا با اصول يادگيری بزرگسامن مورد بازنگری قرار گيرندبايد اجرا و ارزشيابی 

Jalilvand (2009)  ده است که آنچه در نهايیت تصوصیيت   به اي  نتيجه رسيتود  مقالهدر

کند، منابع انسانی آن کشور اسیت، نیه   روند توسعه اقتصادی و اجتماعی يک کشور را تعيي  می

سیازند و   میی  را متیراکم هیا   سرمايه و يا منابع مادی ديگر  اي  منابع انسانی هستند کیه سیرمايه  

مرتب  با شرح وظیايف را ببيننید   برند  بنابراي  چنانچه کارکنان آموزش  می توسعه ملی را پيش

 ح کارايی سازمان تود سهيم باشند توانند در ارتقاء سطبهتر می

Bazargan, Kharazi and Jamalifar (2012)  انید کیه وضیعيت آمیوزش      به اي  نتيجه رسیيده 
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مداوم از نظر ترکيب و محتیوا بیرای توانمندسیازی منیابع انسیانی در دو دانشیکده پزشیکی و فنیی         

 مطلوب قرار دارد    ه تهران، در حد نسبتا دانشگا

Saeidi (2014)  العمر به عنوان يک اصل  يادگيری مادام به اي  نتيجه رسيد کهدر مقاله تود

است  اي  نوع يادگيری رويکردی چند بعدی از تودآموزی اسیت کیه    29مهم زندگی در قرن 

 حمايتی وابسته است ی افراد و منابع  در تمام یول عمر جريان دارد و به انگيزه

 (1999)saecnSW العمر، دو رويکرد وجیود   های پيرامون يادگيری مادام که در بحث دريافت

و  ؛يکی حرکت به سوی تعامل ميان آموزش و حرفه آمیوزی از ديیدگاه سیرمايه انسیانی     :دارد

ديگری عدالت اجتماعی بر حسب عقايد مربوه به برابری و اصالح جامعیه  وی معتقید اسیت    

ه در اي  زمينه بايد هم رشد اقتصادی و هم توسعه اجتماعی را که هر دو اهدافی قابیل توجیه   ک

 ستند مدنظر قرار دهيم ه
 

 سؤاالت پژوهش

 ايی تدوي  نموده است ه شرکت فومد مبارکه اصفهان برای سازماندهی آموزش مداوم چه سياست -9

 شود  می در شرکت فومد مبارکه چگونه سازماندهیها  سياست  -2

 هايی تدوي  نموده است  شرکت فومد مبارکه اصفهان برای سازماندهی آموزش مداوم چه استراتژی  -0
 شود   می در شرکت فومد مبارکه چگونه سازماندهیها  استراتژی  -4

 فومد مبارکه اصفهان چگونه است  فرايند سازماندهی آموزش مداوم در شرکت  -5
 

 شناسی پژوهش روش
ش حاضر با توجه به هدف تحقيق، از روش کيفی از نیوع تحليیل محتیوا اسیتفاده     در پژوه

هايی مانند بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه عميق اسیت  شده است که شامل مجموعه فعاليت

ی موضیوع میورد تحقيیق    و هر کدام به نحوی محقق را در کسب ایالعات دسیت اول دربیاره  

تحليلیی، ادراکیی و   هیای   آوری شیده، توصیيف   عات جمعدهد  به اي  ترتيب، از ایالياری می

هايی همچون بررسی اسیناد و   شود  به عبارت ديگر، براسا  فعاليت میبندی شده حاصل  یبقه

آشیکار و پنهیان پديیده و    هیای   مدارک و مصاحبه، محقق تالش کرده است تا به درک ويژگیی 

در موضوع تحقيیق دسیت يابید      رفتار کنشگران در راستای يافت  ایالعات دست اول در مورد

هیای   بر شواهد تجربیی و اسیتدمل   تحقيقات کيفی به دنبال بررسی يک پديده هستيم که صرفا 

   کند  منطقی متکی نيست، بلکه به ساتتار تجربه نيز توجه می
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کنندگان در اي  پژوهش را مديران و مسیئومن واحید    ، مشارکتباتوجه به هدف اي  پژوهش

گيری، از نوع هدفمند بود، زيیرا   اند  روش نمونه د ميارکه اصفهان تشکيل دادهآموزش شرکت فوم

مالک مورد نظر، تخصص، تجربه و ایالع افراد از موضیوع میورد پیژوهش    ها  برای انتخاب نمونه

بوده و هدف، آن است که از یريق افیراد انتخیاب شیده درک عميقیی از موضیوع میورد مطالعیه        

نفر از مديران و کارکنان کیه همگیی عضیو کميتیه تحیول       7تعداد حاصل گردد  در اي  پژوهش 

 اند  تجربه و آگاهی(، به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتهی  بودند )بر پايه

به اقتضای شراي  و با در نظر گرفت  همیه جوانیب موضیوع، پژوهشیگر بیا اعضیای کميتیه تحیول         

 ا رسيدن به اشباع نظری، به مصاحبه نيمه ساتتمند پرداتت شرکت فومد مبارکه یی چهار مرحله ت

تحليل اسناد و مدارک و مصاحبه )از نوع نيمه سیازمان   از ابزارهای ،آوری ایالعات برای جمع

برای تجزيه و تحليل ایالعیات بیه دسیت آمیده از اسیناد و میدارک و       يافته( استفاده شده است  

بیا اسیتفاده از ايی     از نوع قياسی اسیتفاده شیده اسیت     ها، از روش تحليل محتوای کيفی  مصاحبه

آوری شیده بیه اسیتخرا      آوری شده پرداتته و از ایالعات جمع های جمع روش، به وارسی داده

 بندی، به توضيح و تفسير نتاي  پرداتته شد    مورد نظر پرداتته شده است  پس از مقولههای  داده
 

 ها یافته
 باشد: می ت پژوهش به شرح زيرامؤپژوهش بر اسا  سهای  يافته

 هایی تدوین نموده است؟ شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای سازماندهی آموزش مداوم چه سیاست -3

 ای  ريیزی شیده   در شرکت فومد مبارکه اصفهان، سياست به عنوان مسيری مشخص و برنامه
 

شیامل تیدوي    کنید و   میی  تعريف شده است که سازمان برای رسيدن به اهداف تیود تیدوي   

باشد  در واقع سياست، مسير رسیيدن بیه    می انداز، تدوي  مرموريت و تدوي  استانداردها چشم

شیرکت   9(TTTجامع آموزش کارکنان )ی  کند  براسا  برنامه می اهداف آموزشی را مشخص

 های کلی برای سازماندهی آموزش مداوم کارکنان عبارتند از: فومد مبارکه اصفهان، سياست

تعيي  نيازهای مهارتی و دانش مورد نياز مشاغل  -2 عيي  منظم سطح مهارت کارکنان ت -9

کنترل اثربخشی اقدامات انجام شده  -4ريزی جهت رفع نيازهای تعيي  شده   برنامه -0سازمان  

هیای   هیای آموزشیی یبیق برنامیه    نظارت در تیدوي  و اجیرای برنامیه    -5و بهبود مستمر آنها  

                                                      
1-  Tdcae TSaueuet Teae  
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، نگهداری و بهبود مستمر سيستم مديريت آموزش و توسعه منیابع انسیانی   استقرار -6مصوب  

 در کليه واحدهای عملياتی و بنيادی شرکت    93395: ايزو 9111بر اسا  استاندارد 
در شرکت فومد مبارکه اصفهان، سياست اصلی برای سازماندهی آموزش مداوم کارکنان، با 

باشد  اي  استاندارد،  می 93395، استقرار استاندارد ايزو جامع آموزش کارکنانی  توجه به برنامه

هايی را جهت ياری رسیاندن بیه سیازمان و کارکنیانش هنگیام پیرداتت  بیه مسیائل          راهنمايی

 هدف از استقرار اي  استاندارد:چرا که دهد؛  می آموزشی ارائه

 های آموزشی مرتب  با صالحيت کارکنان  ضرورت تجزيه و تحليل نيازمندی -

   های فوا الذکر، با انتخاب آموزش مناسب  پوشش دادن نيازمندی -

هیای   بررسی ترثير عوامل درونی و بيرونی شامل تغييرات بازار، فناوری، نوآوری و نيازمنیدی  -

 باشد  می مشتريان و ساير ذينفعان روی اهداف سازمان و عملکرد کارکنان

انید در همیه سیطوح،     شرکت فومد توانسته نشان داد که مديران و کارکنانها  نتاي  مصاحبه

اصلی تود قرار دهنید و  های  ارتقای سطح آگاهی، دانش و توازن تود و کارکنان را جزء برنامه

ذيرب  مشارکت فعال داشته باشند  در اي  راستا، استفاده از مدل تعالی آموزش و های  در برنامه

ند و از آنجايی که فلسفه اصلی هر میدل  دان می توسعه منابع انسانی را جزء سياست اصلی تود

سرآمدی، ارزيابی وضعيت موجود سازمان و ارائه راهکارهايی جهت بهبود وضیعيت و شیراي    

 کسب و کار است، اي  مدل نيز دارای دستاوردهای زير بوده است:

کمک بیه   -2 جاری سازی و تعميق فرهنگ ياددهی و يادگيری برای کارکنان و مديران  -9

کمک به بازنگری سيستم نيازسینجی آمیوزش بیه     -0 د شدن فرايند آموزش در شرکت من نظام

ريیزی آموزشیی شیرکت و کمیک بیه       کمک به عملی شیدن برنامیه   -3صورت همه جانبه و علمی  

هیا از یريیق ارائیه راههیای      ارتقاء سطح اثربخشی آموزش -5 ها  اجرای کيفی و اثربخش آموزش

 ها و اهداف کالن و اتتصاصی شرکت  ستراتژیها به ا اتصال آموزش -6 بهبود 
 

 شود؟ می های آموزشی در شرکت فوالد مبارکه چگونه سازماندهی سیاست -5
هیا، توسی  رهبیران     آموزشی در شرکت فومد مبارکیه اصیفهان سياسیت   ی  با توجه به اظهارنامه

ضیای کميتیه   شود  ترکيب رهبران شامل: اعضای هيئیت میديره، میدير عامیل و اع     می شرکت تنظيم

باشند  رهبران شرکت، در امر آموزش و توسعه، بیه   می نفر از معاوني  و مديران( 73راهبری )بالغ بر 

ها و اصول اساسی آمیوزش و توسیعه سیازمان پرداتتیه و نقیش       انداز، ارزش تعيي  مرموريت، چشم
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در کارکنیان ايجیاد   کنند  همچني  برای آموزش و يیادگيری میداوم،    می الگو را در فرهنگ تعالی ايفا

کننید  رهبیران، بیه یراحیی و تیدوي        می انگيزه کرده و از اقدامات آموزشی آنها حمايت و قدردانی

آمیوزش مبتنیی   هیای   پردازند  آنها با ایمينان از یراحی و تدوي  استراتژی می آموزشیهای  استراتژی

هیای آموزشیی آنهیا در     فعاليیت  کنند که اقدامات و بر نيازها و اهداف کارکنان و سازمان، تضمي  می

هیا، ابتیدا    های سیازمانی اسیت  بیرای اجیرای سياسیت      انداز، اهداف و استراتژی راستای تحقق چشم

منظیور از  فرهنگ يادگيری و يیاددهی توسی  میديران در کارکنیان اسیتقرار و نهادينیه شیده اسیت          

عيیار میدل تعیالی توسی      براسا  نیه م است که واحد آموزش در ای تود اظهاری  اظهارنامه، نوشته

 شود    اعضاء کميته تحول تدوي  می

هیای   نشان داد رهبران شرکت فومد مبارکه اصفهان، برای تیدوي  سياسیت  ها  نتاي  مصاحبه

انید  در   فعاليیت آن اقیدام کیرده   های  آموزشی به تحليل و شناسايی دقيق بخش آموزش و زمينه

اعی، فرهنگیی، جمعيتیی، اقتصیادی و    اجتمی هیای   ضم  عالوه بر تحليل بخش آموزش، جنبیه 

گیذارد، را در نظیر    میی  گيری و حتی فرايندهای اجرايی اثر سياسی که احتماأل بر جريان تصميم

تیوان گفیت، رهبیران و میديران فیومد مبارکیه اصیفهان بیا انجیام           میی  اند  به یور کلیی  گرفته

 نمايند:  می فاهای زير، نقش الگويی تود را در سازماندهی آموزش مداوم اي فعاليت

های آموزشی؛ به یوری که نفر ساعت آموزش  الف( شرکت فعال و دائمی رهبران در دوره

برابر سیاير کارکنیان اسیت  ب( شیرکت میديران در دوره آمیوزش رسیمی         5/2 مديران تقريبا 

 مديريت اجرايی که به صورت منظم و بدون غيبت و با عالقه میديران در دسیت اجیرا اسیت     

ها، مسائل آموزشی  جلسات متعدد رهبران با مسئومن آموزش در تصوص چالش ( برگزاری 

آموزشی  د( برگیزاری جلسیه بیا    های  و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود فرايندها و برنامه

برنامه جیامع آمیوزش کیه     TTTتهيه کارآموزان دانشگاهها و توجيه و دريافت بازتورد از آنها  و( 

ييید و تصیويب   رکالن آموزش بوده و همیه سیاله تهيیه و بیه ت    های  داف و برنامهها، اه حاوی استراتژی

 شود  می مديريت ارشد شرکت رسيده و به مورد اجرا گذاشته
 

 هایی تدوین نموده است؟ شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای سازماندهی آموزش مداوم چه استراتژی -1
 انیداز و اهیداف سیازمان    ان بیه چشیم  ، استراتژی، بيانگر نحوه رسيدن سیازم شرکتاي  در 

ها مبتنی بر درگير کردن کارکنان، منابع و فرايندها جهت دسترسیی بیه    باشد  تعيي  استراتژی می

 کليدی عملکیرد واحید   های    با توجه به نقشه استراتژی و نقشه اهداف و شاتصاست اهداف
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 نان شرکت عبارتند از: حوزه آموزش و توسعه کارکهای  آموزش، تحقيق و توسعه؛ استراتژی

افیزايش سیطح رضیايت     -2 مراکز هزينیه نيیروی انسیانی    ی  در کليهها  مديريت مؤثر هزينه -9

هیای میديران    توسعه قابليت -4  ارتقای کيفيت آموزش -0  شغلی و انگيزشی کارکنان واحد آموزش

  و جانشي  پیروری ها  ستگیتوسعه شاي -6  ارتقای ايمنی و سالمت کارکنان -5  و بهبود سبک رهبری آنان

اثیربخش  کنتیرل   -1  ارتقای عملکرد کارکنان -8  بهبود ارتبایات و تعامالت دو سويه با کارکنان -7

توسعه مشیارکت،   -99  تعميق تعالی سازمانی، آموزش و توسعه -93  عملکردی فرايندهاهای  شاتص

   ایالعاتی واحد آموزشهای  سيستمارتقاء و توسعه  -92  کارگروهی و مديريت دانش در واحد آموزش

هیای   تري  استراتژی نشان داد در شرکت فومد مبارکه اصفهان، يکی از مهمها  نتاي  مصاحبه

ها در بخش آموزش کارکنان است  شیرکت فیومد مبارکیه بیا      تدوي  شده، مديريت مؤثر هزينه

هیای فیردی    م بردن توانايیاستفاده از شبکه جهانی )اينترنت( و سازمانی )اينترانت( در جهت با

هیای فنیاوری    هیای آموزشیی کیه شیامل: )دوره     ها، دوره ای و کاهش هزينه های حرفه و مهارت

شیغلی و  هیای   آشنايی با رايانه( در زمينیه های  سرپرستی، دورههای  ایالعات و ارتبایات، دوره

ا محیدوديت  هی  تخصصی کارکنان است را به کارکنان تود ارائه کرده است  ايی  نیوع آمیوزش   

 تر است    زمانی و مکانی ندارد و دسترسی به منابع متعدد آموزشی سريع
 

 شود؟ می در شرکت فوالد مبارکه اصفهان چگونه سازماندهیها  استراتژی -3

هیای   ، اسیتراتژی برنامه جامع آمیوزش کارکنیان شیرکت    ی آموزشی و با توجه به اظهارنامه

قتضيات محيطی و درونی، مرموريت، چشیم انیداز،   ی آموزش از يک یرف، با توجه به م حوزه

های آموزشیی   شود تا برنامه سازمان و استراتژی منابع انسانی تدوي  میهای  اهداف و استراتژی

های محوری سیازمان تیدوي  و اجیرا شیود؛ از ییرف ديگیر،        در راستای دستيابی به استراتژی

د  در شیرکت فیومد مبارکیه    گرد ي  میبراسا  تجزيه و تحليل نيازها و انتظارات ذينفعان تدو

استراتژی )در چهار منظر مالی، مشیتری، فراينیدهای داتلیی و رشید و يیادگيری(       26اصفهان 

تحليلیی   -های کارشناسی نفر از مديران، در قالب جلسات و کارگاه  73ای بالغ بر توس  کميته

اسیتراتژی،   26د  از ايی   شو ها و نقشه استراتژی سطح شرکت، تدوي  و بازنگری می استراتژی

هیای  باشید  هیر دو سیال يکبیار اسیتراتژی     استراتژی مربوه به آموزش مداوم منابع انسیانی میی   92

بیازنگری و   ،ای و نقشه استراتژی منابع انسانی با اسیتفاده از رويکیرد کیارت امتيیازی متیوازن      وظيفه
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ت آمیوزش( بیه صیورت    سپس در سطح واحدهای تابعیه )از جملیه میديري    ؛شودمجددأ تدوي  می

روش ایالع رسیانی  شود   می سازی شده و تابلوی اهداف استراتژيک مربویه تدوي آبشاری، جاری

تابلوهیای اهیداف   و اهداف منابع انسانی و آموزش به مديران و کارکنان شرکت از یريق ها  استراتژی

برگیزاری   لکترونيیک، ( و سیازمان ا rESمنابع انسانی، نرم افزارهای سيستم مديريت اسیتراتژيک ) 

 باشد  می برگزاری نمايشگاه تحول، و جلسات ایالع رسانی پيشرفت اهداف

 

 فوالد مبارکه اصفهان چگونه است؟فرایند سازماندهی آموزش مداوم در شرکت  -2

هیايی اسیت کیه بیرای تحقیق       منظور از فرايند آموزش مداوم در شرکت فومد، مراحل و گام

فراينید سیازماندهی   ت فومد مبارکه مورد استفاده قرار گرفته است  اهداف آموزش مداوم در شرک

جهیت ارتقیای   ها  آموزشی و دورههای  ، بصورت تکرار مداوم برنامهشرکتاي  آموزش مداوم در 

، بیرای نيیل بیه    شیرکت  اي باشد   می دانش کارکنان متناسب با نيازسنجی به عمل آمده )هر ساله(

ارتقاء شايستگی و توانمندی منیابع انسیانی، نيازهیای آموزشیی      های آموزش و اهداف و استراتژی

کارکنان و مديران تود را در سه سطح سازمانی، شیغلی و فیردی، شناسیايی، تجزيیه و تحليیل و      

های  گويی به حداکثر نيازهای آموزشی شناسايی شده، برنامه کند و به منظور پاسخ بندی می اولويت

سب نياز سازمان، شغل، فیرد و در مقیایع زمیانی کوتیاه میدت،      کاربردی، به روز و متنا -آموزشی

هیا، منیابع، امکانیات     های آموزشی، اولويت ميان مدت و بلند مدت و براسا  اهداف و استراتژی

کنند تا با ايجاد محیي  يیادگيری مناسیب، تغييیرات میورد نظیر در       سازمانی یراحی و تدوي  می

موزش ايجاد شود  همچني  در امیر آمیوزش، امکانیات،    شرکت کنندگان و فراگيران پس از اتمام آ

آموزشیی تیدوي  شیده بیا اسیتفاده از      هیای   منابع و بسترهای مزم برای اجیرای اثیربخش برنامیه   

های آموزشیی و فراينیدهای   برنامه عالوه براي ،د  شو ثر فراهم میؤهای اجرايی م ها و رويه سيستم

د ارزشيابی و پايش قرار داده و از نتیاي  آن در جهیت   آموزش را با استفاده از الگوی پاتريک، مور

 کنند    میآموزشی استفاده های  بازنگری و بهبود مستمر رويکردهای جاری و اتخاذ تصميم

 93395اسیتاندارد ايیزو    مطیابق بیا  نشان داد که فرايند آموزش در شرکت، ها  نتاي  مصاحبه

باشید    میی  ريیزی، اجیرا و ارزشیيابی(    امیه که شامل چهار مرحله )نيازسنجی، برن انجام می گيرد

قسمت آموزش در شرکت فومد مبارکه، هر ساله صدها سیر فصیل آموزشیی را، بیا توجیه بیه       

ريیزی و تیدوي     های مختلف که بيشیتري  تقاضیا و ضیرورت را دارد، برنامیه     نيازهای قسمت
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رتواسیت  هیای مجیزا کیه بیر یبیق د      کند  از یرفی ديگر، واحد آموزش عالوه بر سرفصیل  می

شود برای تمامی پرسنل در بدو استخدام بیه میدت   های مختلف شرکت، درتواست می قسمت

يک ماه به صورت فشرده کال  توجيهی و بعد از آن شش تا نه ماه آموزش شیغل میورد نظیر    

آموزشیی  هیای   گيیرد  تمیامی دوره   ساعت آموزش مداوم است، در نظر می 9933را، که حدود 

ی  گردد که از بي  اساتيد دانشگاهی و کارشناسان تبره در حیوزه  می ائهتوس  اساتيد مجربی ار

گردند  فرايند آموزشی در کارتانیه   مورد نظر، چه در داتل و چه در تار  شرکت، انتخاب می

فومد مبارکه به نحوی است که ابتدا از ییرف میديريت هیر قسیمت نيازهیای آموزشیی بیرای        

توسی    ،هیای آموزشیی تقاضیا شیده     اي  برنامیه سپس د  گردافزايش مهارت کارکنان اعالم می

گيرنید  در  ريزی و اجرا قرار می در اولويت برنامه ،بامتري  تقاضا و نياز براسا متخصصان امر 

میورد  ی اسیتاد   رزومیه و ؛ ل آموزشی و اهداف مورد نظر آمیوزش ريزی، سرفص ی برنامهمرحله

  با شروع شیدن  قرارداد بسته می شودمورد نظر و در نهايت با استاد  بحث و بررسی قرار گرفته

 گردد و با یی شدن کال  آموزشی، مراحیل ارزيیابی نيیز انجیام     می دوره، کار ارزيابی دوره نيز آغاز

   انجامد  می بررسی اثربخشی دوره نزديک به شش ماه به یول گيرد  قابل توجه آن که معموم  می
 

 گیری بحث و نتیجه

دهد کیه ايی  شیرکت بیا      می های شرکت فومد مبارکه، نشان راتژیها و است بررسی سياست

های سازمان يادگيرنده، توانسته است نياز به يادگيری و اهميت آن را در کیل   پياده کردن ويژگی

سازمان جاری نمايد  اي  امر بويژه با ايجاد پيوند نزديک بي  کادر رهبری و میديريت شیرکت   

بيشتر امکان تحقق يافته است  اي  وضعيت، شراي  را برای  با آموزش و سياستگزاری برای آن،

 ، فراهم نموده است   "رنگي  کمان زندگی"حرکت در مسير آموزش مداوم، و يا به گفته سوپر 

باتوجه به هدف اساسی شیرکت، کیه همانیا سیودآوری و تبیديل شیدن بیه يیک سیازمان          

فته است و برای اي  منظیور، بیرای   آموزشی در اي  راستا قرار گرهای  يادگيرنده است، سياست

ريزی استراتژيک و مدل تعالی استفاده گرديیده   ، از برنامه93395دستيابی به استانداردهای ايزو 

ايی   هیای آموزشیی در    سياسیت محیور  ، هیا  بررسی اسناد و مدارک و مصیاحبه براسا  است  

امری اساسیی  م آنها و آموزش مداو محسوب شده انسانیهای  کارکنان به عنوان سرمايه ،شرکت

توجیه بیه همیه کارکنیان بیه عنیوان        -9  ايی  سياسیتها عبارتنید از:    در نظر گرفته شیده اسیت  
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ترغيب کارکنان )اعم از مديران و کارکنان در همه سطوح( به يیادگيری   -2 دانشی های  سرمايه

محیور   -4 آموزشی با کار و ارتقای شغلی کارکنان های  مرتب  کردن دوره -0 و آموزش مداوم 

ارزشیيابی میداوم در    -5 فیردی، ایالعیاتی و سیازمانی    ی  قرار دادن آموزش به منظور توسیعه 

 سطوح مختلف آموزشی و لزوم بازنگری و اصالح و تغيير در آن 

آمیوزش  های  صورت گرفته، استراتژیهای  با بررسی اسناد و مدارک اي  شرکت و مصاحبه

 ير تقسيم کرد:توان به سه دسته ز می مداوم را در شرکت
 

 های آموزشی استراتژی -3

توان استراتژی دانست که از یريیق آمیوزش، کارکنیان را بیه سیمت      استراتژی آموزشی را می

هیا،   کند  به اي  معنا که کارکنان پس از دريافت اي  آموزش می يادگيرندگانی پويا و مداوم هدايت

تیويش  های  و مهارتها  ها، نگرش ن دانشدريابند که همواره بايد در حال يادگيری و به روز کرد

توانید در قالیب توسیعه دانیش و مهیارت کارکنیان از یريیق آمیوزش          ها میی  باشند  اي  آموزش

های ناشی از تحليیل شايسیتگی و چیرتش در     های عمومی، آموزش تخصصی و مهارتی، آموزش

نداردهای مختلیف  مشاغل صورت گيرد  شرکت فومد مبارکه یی ساليان گذشته مدل تعالی و استا

گيرد و بیرای اجیرای    می آن را پياده سازی کرده است و همه ساله در اي  زمينه مورد ارزيابی قرار

 موارد زير انجام داده است:    اي  نوع استراتژی اقداماتی از قبيل

 های آموزشی ويژه مديران در تصوص کليات و معيارهای میدل تعیالی   برگزاری دوره -9

های عمومی از قبيل: ايمنی، بهداشیت عمیومی، بهداشیت اجتمیاعی،     های آموزشبرگزاری دوره -2

هیای آموزشیی تحليیل شايسیتگی و ارتقیای      برگیزاری دوره  -0 تانواده های  بهداشت کار، آموزش

: سیمينارهای تخصصیی،   ماننید هیای تخصصیی )  مهارتی، آمیوزش  -های فنیشغلی از قبيل: آموزش

مديران، رؤسا و سرپرسیتان از  ی  های ويژهبرگزاری آموزش -4  (   مديريت عملکرد، مشتری مداری

هیای   برگیزاری آمیوزش   -5     ای، رهبری، مديريت بحران، اصول و فنون مذاکره،قبيل: اتالا حرفه

 کنندگان )اپراتور، تکنسیي ، کارشینا  و سرپرسیت و میدير(      تکنيازسنجی شده براسا  سطح شر

، میديريت  EFQMهیای مشیارکتی و اسیتانداردها از قبيیل:      ظیام   با نتبمرهای  برگزاری آموزش -6

هیای تربيیت ارزيیاب،     برگزاری آموزش -MIS  7، آشنايی با 93395دانش، آشنايی با استاندارد ايزو 

بروشیورهای آموزشیی، از میدل تعیالی     ی  تهيیه  -8نيازسنجی فردی، شغلی و سیازمانی   ی  در زمينه
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بازنگری برتیی از فراينیدهای    -1و مسئومن ساير واحدها   آموزش و توسعه و ارسال برای مديران

آمیوزش و توسیعه   ی  اظهازنامهی  تهيهی  چندگانه برای آموزش نحوههای  تشکيل تيم  -93 آموزش 

 براسا  مدل تعالی 

 

 های ارتباطی استراتژی -5

ن تعريیف  توان به توسعه ارتبایات و تعامالت بي  کارکنان و مديرا اي  نوع استراتژی را می

کرد  به اي  معنا که از یريق برقراری ارتباه با ذينفعان، ایالعات مزم را در اتتيیار آنهیا قیرار    

داد و در واقع به ایالع رسانی و تسهيم دانش پرداتت  اي  شیرکت، بیرای اجیرای ايی  نیوع      

 استراتژی، اقداماتی از قبيل موارد زير انجام داده است:  

ها  برگزاری نمايشگاه، همايش -2روهی در بي  کارکنان )تسهيم دانش(  ايجاد فرهنگ يادگيری گ -9

ی بروشور و ديوار تهيه -0 در مورد ارتقای رواب  انسانی بي  کارکنان و مديران برای ايجاد تسهيم دانش 

ی فنیاوری ارتباییات و   توسیعه  -4 و تعامالت بي  فردی ی ارتبایات ها در مورد بهبود و توسعهنوشته

 برگزاری جلسات مالقات عمومی مدير عامل با رؤسا و سرپرستان  -5 رسانی  عایال
 

 مشارکتیهای  استراتژی -1

هیای مربیوه بیه    هیا و تصیميم گيیری   اي  نوع استراتژی، به معنای مشارکت دادن افراد در برنامه

رد زير انجیام  باشد  اي  شرکت، برای اجرای اي  نوع استراتژی اقداماتی از قبيل موا می حوزه آموزش

 داده است:

مشارکت کارکنیان و میديران    -2ايجاد فرهنگ توسعه مشارکتی، کارگروهی در شرکت   -9

ريزی  الزام مديران به شرکت در جلسات برنامه -0 ريزی آموزشی  سطوح مختلف در امر برنامه

و سازمانی مشارکت کارکنان در امر نياز سنجی فردی، شغلی  -4 برای آموزش در واحدهای مختلف 

  مختلف آموزشیهای  برای تعيي  دوره

شیرکت  توان الگوی سازماندهی نظام آموزش مداوم کارکنیان   می با توجه به آنچه گفته شد،

 را مطابق شکل زير نشان داد:فومد مبارکه اصفهان 

 

 

 

 



 33 5ی  شماره، 3179ستان پاییز و زم ،52سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

 

 
 صفهانامبارکه الگوی برنامه ريزی و سازماندهی آموزش مداوم کارکنان شرکت فومد    2 شکل

Figure 2. Models of planning and organizing lifelong education of Mobarakeh steel 

company staffs 
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