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 چکیده:

یروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. در واقع امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به ن 
ها ، آموزش در شناسایی و حفظ نیروی کاری واجد شرایط می باشد، و از عوامل مورد توجه  میزان توانایی سازمانها و شرکت

های سازنده و  نیروی انسانی به توانایی قابلیتدر اتخاذ این توانایی پرورش و توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه و توسعه 
ها و تجربه می شود که دارای ارزش اقتصادی هستند.  ها شامل دانش، مهارت کارآمد افراد اشاره دارد. توانایی ها و قابلیت

یر علوم توسعه منابع انسانی و به کارگیری درست از آن در سازمان ها و موسسات آموزشی، فنی، اقتصادی و کشاورزی و سا
مستلزم تامین نیروی انسانی کارآمد و ماهر آموزش دیده است. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای و با بررسی 
اسناد و مدارک موجود ضمن بررسی اهمیت توسعه نیروی انسانی به نقش و تاثیر استفاده از آموزش در توسعه نیروی انسانی 

ایش اعتماد به نفس در جهت توانمندی کار و رشد و پرورش شغلی در راستای نیل به برای ایجاد ثبات در سازمان ها و افز
 .اهداف سازمانی پرداخته است
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 مقدمه
موسسات ،  ها و توسعه جنبه ای از زندگی بشر است. هیچ چیز مانند توسعه و دگرگونی ، مستمر و مداوم نیست. در سازمان

ها همانند تولید ، تکنولوژی و کارکنان اثر می  روند کارها به سوی تغییرات شدیدتر است و این موضوع بر تمام مراحل فعالیت
ها و شرکت ها باید چگونگی فرایند توسعه و تغییر را بیاموزند، در غیر اینصورت و باالجبار، تغییر و توسعه  گذارد. همه سازمان
ها را مشخص خواهد کرد. کلید بقای هر نظامی همگامی با توسعه است . به عبارت دیگر هر سیستمی که  ، جهت حرکت آن

 .[6] بتواند با تغییر شکل و ترکیب رفتار، قدرت تطبیق با محیط را بیابد، می تواند موجودیت خود را ادامه دهد

و میزان پرورش و توسعه افراد زیر دست است. یعنی ها، نحوه  ارزیابی عملکرد مدیران سازمان لیامروزه یکی از عوامل اص
های مختلف تولیدی ، بازرگانی ، آموزشی و ... در کنار تولید کاال با ارائه خدمات ،  یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان

از طریق به اساس مدیران بایستی  تربیت افرادی است که بتوانند تاثیر گذار بر مدیریت سازمان و جامعه باشند. بر این
 کار مهم اهتمام ورزند و تالش خود را دائما کارگیری مکانیزم های مختلفی به صورت جدی و حساب شده در انجام این

های فهیم و با فکر و  افزایش دهند. زیرا رمز موفقیت آنها در تکنولوژی پیچیده و پیشرفته نیست، بلکه از طریق انسان
نیای پر رقابت فعلی به حیات خود ادامه دهند و در جهت پویایی سازمان گام بردارند. پرورش یافته است که می توانند در د

های فهیم هستند که به فکر افزایش کارایی سازمان و در پناه آن رسیدن به اهداف خود هستند. افزایش کارایی  این انسان
 ن به اهداف خود هستند، افزایش کارایی سازمانسازمان و در پناه آن رسید ها در گروه افزایش کارایی منابع انسانی سازمان

ها در گروه افزایش کارایی منابع انسانی و افزایش کارایی منابع انسانی در گروه آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتار 
دار، مداوم ،  هایی می تواند باعث افزایش کارایی گردد که هدف مطلوب برای انجام موفقیت آمیز مشاغل است. البته آموزش

ها می تواند  به وسیله کارشناسان اساتید و مربیان مجرب در امور آموزشی برنامه ریزی و اجرا گردد. این آموزش و پر محتوا
های علم و تکنولوژی به حرکت درآورد و در ارتقای کیفیت و کمبت  نیروهای انسانی یک سازمان را همگام با پیشرفت

 [9]کارهای آنان موثر باشد

ود دوره های آموزشی در یک سازمان، نشان دهنده بلوغ و نگرش واالی مدیریت بر مسائل سازمانی تلقی شده و اجرای وج
دوره های آموزشی را دارای  دوره های آموزشی به معنای بالندگی مدیریت پویای سازمان می باشد، نمی توان ادعا کرد

های نوین،  مان ، تغییر شرایط سازمان ،ورود سیستم های جدید و روشاولویت می سازد. ورود افراد جدید االستخدام به ساز
 های فنی جدید به سازمان نیز نیازهای آموزشی مختلف و متنوعی را موجب می شوند. ورود تکنولوژی

نابع های بلند جامعه ، جامه عمل بپوشاند آموزش و بهسازی م هایی که می تواند به آرمان یکی از مهمترین و موثرترین راه
ها پیش بیاید که چطور این مشکل را می توان حل کرد. پاسخ این  انسانی است ، اما ممکن است، این سوال برای بعضی

 سوال بسیار روشن و واضح است:
 

 ها آموزش صحیح و مداوم نیروهای انسانی در کلیه بخش -1
 مساعد نمودن شرایط محیط کار برای کاربرد آموخته های علمی -۲ 

 [2] اده بهینه از منابع و امکانات موجود.استف -۳
های کوتاه مدت، میان مدت و بلند  های الزم رشد می یابند و با این رشد می توانند هدف منابع انسانی پس از کسب آموزش

ل های کسب شده خواهند توانست ؛ ابزارهای الزم برای نی مدت را مشخص و معین نمایند ، سپس با استفاده از علم و آگاهی



 

    

3 

 

به اهداف را بادست خود بسازند، مشروط بر اینکه محیط کاری هم مساعدت الزم را با آنان انجام داده امکانات الزم را در 
 [9]اختیار آنان قرار دهند

به نظر برخی از کارشناسان آموزشی در دنیای امروز تحوالت علمی و تکنولوژیکی به حدی سریع پیش می رود که دانش 
یک بار به دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد. پس  بشری هر پنج سال

چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییرات و تحوالت آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی به امر 
تاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته معموال نیروی انسانی آموزش کارکنان ، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد اف

امروزه تولید اطالعات به اندازهای شتاب گرفته که عصر امروز اعصر  حداقل هر سال یکبار به کالس آموزش می روند.
ز آموزشی کشور تحوالت آن است که معلومات آموخته شده در نظام آموزشی رایج در مراک اطالعات و دانسته اند ، مفهوم این

مدت پاسخگوی نیاز بازار کار نبوده و یک تضمین قطعی برای یافتن شغل محسوب نمی شود و در نتیجه نقش دوره  در دراز
های تخصصی ، فنی و مهارت های شغل بیش از پیش اهمیت پیدا می  های آموزشی کوتاه مدت برای کسب آموزش

 .[9]کند
ها، آنچه مهم به نظر  نظر از این دیدگاه صرف "زندگی فردی و اجتماعی و سازمانی  ها برای کیفت بهتر توانا سازی انسان"

می رسد این است که منابع انسانی تنها منبع جاویدان است که نه تنها به سهولت قابل دسترسی است بلکه پدیده ای است 
در این میان عواملی چون . اهد بودکه در صورت مدیریت صحیح به طور مرتب در حال خود افزایی و ارتقاء توانمندی خو

های برابر ، آموزش مستمر و تجهیز، سواد آموزی،  مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم گیری، توسعه دانش ، ایجاد فرصت
مهارت افزایی ، خالقیت و کارآفرینی، رقابت پذیری و ... مفهوم توسعه انسانی را برای رسیدن به حفظ حیات مستقل و تقویت 

نی توسعه می بخشد، با توجه به اینکه آموزش مناسب قادر است کارمندان را مبدل به منابع انسانی مجرب و آگاه و جامعه مد
 .[9]مرتب در حال خودافزایی و ارتقاء توانمندی خواهد بود متعهدی ساخته که موجب تقویت و

 

 انسانی منابع توسعه 

قطه نظر خاص یا ساختار توسعه منابع انسانی بارزی ارائه نشده است تعریف توسعه منابع انسانی آسان نیست و تاکنون هیچ ن
تعاریف توسعه منابع انسانی گوناگونی در آمریکا مورد تحقیق قرار گرفت و هیچ توافقی در تعریف این زمینه وجود ندارد و 

سازمانی که در مدت زمان . مجموعه فعالیت های [11]توسعه منابع انسانی بیشتر تلفیقی از چشم اندازهای چندگانه است
توسعه منابع انسانی شامل برنامه های  .ی می شودمعینی صورت می گیرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در کارکنان طراح

 .[3]سیستم ها و فعالیت هایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی می شود 
است و دست یافتن به بینش علمی و توسعه در آن نیازمند محیط فراگرد توسعه علم و تکنولوژی در واقع کلید اصلی توسعه 

مناسب و شرایط خاص برای نیروی انسانی می باشد و این امکان پذیر نخواهد بود مگر این که به توسعه نیروی انسانی توجه 
این راستا اهمیت در مورد توسعه منابع انسانی بحث فراوان است ولی آنچه در ( 1۳۳1ویژه شود )موسوی نیک و همکاران:

دارد این است که امروزه توسعه منابع انسانی تنها با آموزش های تخصصی و فنی حاصل نمی شود بلکه باید از طریق نظام 
آموزشی جامع به پرورش کارکنان سازمان پرداخت. اعصیت توسعه منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست، با در نظر گرفتن بازار 

ها چاره ای جز اتخاذ  های مشتریان که خواهان محصوالت متنوع با کیفیت عالی می باشند، سازمان رقابتی و توسعه خواسته
راهبرد توسعه محصول ندارند. توسعه محصول، تولید و ارائه محصوالت و خدمات جدید با بهینه سازی محصوالت و خدمات 

ستردگی فرآیند توسعه محصول نیز بیشتر شده و فعلی است. تجربه نشان می داد که هر چه پیچیدگی محصول بیشتر شود، گ
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نیاز به منابع انسانی توانمند خالق، نوآور و با دانش بیشتر می گردد که الزمه تمام آنها، داشتن راهبردهای هدفمند توسعه 
 .[14]منابع انسانی به منظور ارتقاء دانش کارکنان، اجرا و ارزیابی بین آنها است 

 

 
 [8]نسانیفرایند توسعه منابع ا

 

 کارکنان آموزش 

ایجاد فرصت مناسب و نوعی تالش در جهت بهبود عملکرد  .آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است
در ارتباط با مسائل حوزه ی مربوطه می باشدکوشش در جهت تغییر آگاهی های افراد که بود را برای کسب آگاهی های تازه 

تجربه ای [1] .تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسانها را عوض می کند برانگیخته و در جهت
مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی، توانایی هاء تغییر 

 .[12]ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید مهارت
منظور از آموزش کارکنان، کلیه تالس ها و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارت های فئی و 
حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان یک سازمان می باشد که آنان را آماده انجام وظایف و 

هدف از آموزش کارکنان، افزایش توانایی های تخصصی و .(1۳۳۳مسئولیت های شغلی خود می نماید )رسولی و صالحی،
مهارت آن ها در انجام وظایف محوله و به فعل درآوردن پاره ای از توانایی های بالقوه آن هاست. به طور کلی می توان 

 اهداف آموزش و بهسازی را در موارد زیر خالصه نمود: 
 ود کارایی و بهره وری آنانافزایش توانایی و رشد فردی کارکنان در جهت بهب 

 آموزش مهارت های جدید به جای مهارت های منسوخ 
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  متناسب سازی دانش، نگرش و مهارت افراد با شقل سازمانی آنان 

 ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان و بهبود تعهد کارکنان نسبت به سازمان 

  ایجاد سازمان یادگیرنده 

 افزایش روحیه کارکنان 

 روی کارثبات نی 

  افزایش رضایت شغلی و بهبود روابط با ارباب رجوع 

 ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطالعات و دانش کارکنان 

 ها ارتقای قابلیت ها و تواناییهای کارکنان و سازمان 

 سطح آگاهی اجتماعی کارکنان و سازمانها ارتقای 

 ها و توانایی های انجام کار  توسعه مهارت 

 [10]ه روز کردن اطالعات کارکنان بهبود عملکرد ب. 
 

 الگوهای نیازسنجی آموزش کارکنان
الگو در معنای وسیع کلمه، به هر نوع ارائه در اشکال ذهنی، فیزیکی، تصویری یا ریاضی از یک سیستم اطالق می شود.  

استفاده می کنیم. آنها در ک  الگوها ابزاری هستند که برای معرفی یا توصیف یک فرایند یا یک سیستم واقعی یا ذهنی از آن
روش های آموزشی و ویژگی های برنامه های آموزشی کارکنان برای باال بردن  .و پیش بینی رفتار سیستم را میسر می سازد

 مهارت کارکنان اجرایی روش های آموزشی مختلف به کار برده می شود. متداول ترین این روش ها به شرح زیر میباشد:

 خدمت؛ کار آموزی ضمن -1

 کار آموزی استاد شاگردی؛ -۲
 کار آموزی در شرایط مشابه، قبل از آغاز کار؛  -۳ 
 کار آموزی همراه با آموزش نظری؛  -۴
 کار آموزی با ماشین های آموزشی؛  -۶کار آموزی مکاتبه ای؛  -۳
 [7]دوره های خارج از مؤسسه  -۷

همچنین باید توجه داشت که فقط توجه به روش های آموزشی کافی نیست، بلکه برنامه های آموزشی و یادگیری که طراحی 
 و ارائه می شوند باید ویژگی های زیر را نیز دارا باشند:

 به کارکنان شایستگی و اعتماد به نفس الزم را تأمین استانداردهای عمل کرد مورد انتظار، بدهند؛ -1
 قویت مهارت ها و شایستگی های موجود را داشته باشند؟ت -۲
به کارکنان کمک کنند تا شایستگی ها و مهارت های جدید را به دست آورند و بدین وسیله بهتر بتوانند از توانایی های  -۳

اس طرح های خود استفاده کنند و مسئولیت های بزرگ تری را قبول کنند و انواع بیش تری از وظایف را بپذیرند و براس
 پرداخت براساس شایستگی و مهارت، در آمد بیشتری دریافت کنند؛

تضمین کنند که کارکنان جدید به سرعت دانش و مهارت اساسی الزم برای داشتن آغازی خوب در کار خود را به دست  -۴
 می آورند و فرا می گیرند؟ 

 [4]بهره وری کارکنان را در داخل و خارج سازمان افزایش دهند  -۳
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 آموزش و توسعه معنا

ی منابع انسانی است.فرض بر این است که آموزش و توسعه نقش مهمی در پیشرفت آموزش و توسعه، بخش مهم توسعه
فناوری دارد که منجر به افزایش رقابت، افزایش انتظارات مشتری از کیفیت و خدمات و متعاقبا در نیاز بعدی به کاهش 

تر شده سازی کارکنان برای مشاغل جدید به طور جهانی نیز مهموزش و توسعه به منظور آمادهها منتج شده است. آمهزینه
 .[9]شوداست. در این مقاله بر نیاز روزافزون آموزش و توسعه، پیامدهای آن بر افراد و کارفرمایان تمرکز می

ی رشد، آموزش و توسعه است که در نتیجهترین صنعت روبهی مدیریت، پیتر دراکر، گفت که سریعی برجستهنویسنده
محور روی داده است. مثال در ایاالت متحده، بر طبق یک برآورد، فناوری سطح جایگزینی کارکنان صنعتی با کارکنان دانش

ی توسعه توسعه و کشورهایی که در آستانهدهد. همین اصل در مورد کشورهای درحالاز جمعیت را کاهش می ۷۳۷مهارت 
پیوندند، آموزش نه تنها برای افزودن تند، صادق است. برای مثال، در ژاپن با افزایش تعداد زنانی که به مشاغل مردانه میهس

-ها در هر زمینهسازی افراد برای مشاغل نیازمند نیروی جسمانی نیز الزم است. ژاپنیهای شغلی الزم بلکه برای آمادهمهارت

آموزش و توسعه یکی از عملکردهای اصلی  .اندهای شغلی الزم آموزش دیدهسی گرفته تا مهارتهای آزار جنای از سیاست
-ی منابع انسانی در نظر میناپذیر فعالیت توسعهها، آموزش و توسعه را بخش جداییمنابع انسانی است. بسیاری از سازمان

ها، ساعات آموزشی را ها بوده است. اکثر سازمانوع در سازمانگیرند. قرن جدید نیز به طور جهانی شاهد تمرکز بر همین موض
اند و این واقعیت را در نظر دارند که فناوری، مهارت کارکنان را با سرعت زیادی در طول سال برای کارکنان اجباری کرده

 [9] .دهدکاهش می
 

 نیاز به آموزش و توسعه

ز به آموزش ورودی کارمندان است ، مهم است درک کنیم که عوامل دیگری قبل از اینکه بگوییم فناوری مسئول افزایش نیا
ی فردی و پیشرفت کارکنان الزم است و کارمند را به کنند. آموزش نیز برای توسعهنیز هستند که به این نیاز کمک می

مندان در به روزرسانی از روند بخشد. ما همچنین نیاز به آموزش کارمنظور کار برای سازمان خاصی جدای از پول انگیزه می
دهد و وقتی فناوری، مهارت کارکنان را بیشتر کاهش می .بازار، تغییر در سیاست های استخدامی و سایر موارد را داریم

گیرد. حال ی منابع انسانی قرار میشوند، آموزش و توسعه در خط مقدم توسعهکارکنان صنعتی با کارکنان دانش جایگزین می
وکار بر عهده فعال را در پاسخ به نیازهای آموزش و کسبی انسانی است تا نقش رهبری پیشلیت بر گردن گروه توسعهمسئو

 .[13]گیرد
 :کند، عبارتند ازها کمک میدو عامل بزرگ که به نیاز فزاینده به آموزش و توسعه در سازمان

ترین عواملی است که به نیاز آموزش و توسعه گیرد. تغییر یکی از بزرگی تغییر تقریبا هر چیزی را دربرمیواژه :تغییر -1
شود و آموزش و ی مستقیمی بین این دو وجود دارد. تغییر منجر به نیاز آموزش و توسعه میکند. در حقیقت، رابطهکمک می

الخصوص، فناوری است که نیاز را در لییابد. عشود و این چرخه همچنان ادامه میتوسعه به تغییر فردی و سازمانی منجر می
 .بردتغییر نحوه عملکرد، رقابت و ارائه خدمات به شرکت ها به پیش می

در محل کار نیست و  تر شدن آموزش و توسعه است. پول تنها انگیزهتوسعه نیز یکی از دالیل محکم برای مهم توسعه: -۲
کنند به دنبال چیزی فراتر از استخدام در کارشان ها کار میه با سازمانکامال مصداق دارد. افرادی ک ۲1این اصل در قرن 

کنند. افراد در مشاغلشان به دنبال خرسندی هستند که جز با آگاهی فرد از خود ی کامل خود نگاه میهستند. آنها به توسعه
نام کند که ظاهرا برای عملکرد ثبت« آگاهیخود»ی تواند خود را در دورهممکن نیست. برای مثال، در شرکت فورد، فرد می

 [5]تر استکند که مهمرسد اما به رفاه معنوی فرد کمک میفرد در محل کار نامربوط به نظر می
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دهد . برای به عهده گرفتن سمت با این وجود، مسئله حیاتی، پیامدها و سهم آموزش و توسعه را به عملکرد پایین سازمان می
کند، نیاز دارد نه وری استفاده میی عملکرد و بهرههایی که برای تعبیهبازار، سازمان به تاکید بر نوع برنامهرهبری در فضای 

 .(1۳۳۱،فرمیهنی فراهانی  )کنداینکه سازمان چه مبلغی را برای یادگیری صرف می
 
 

 مسائل و مشکالت آموزش کارکنان و راه کارها 
ین نتیجه حاصل می شود که آموزش برای مدیران و کارکنان باید یک امر روزمره، مداوم و با توجه به آن چه گفته شد، ا 

عادی تلقی گردد، ولیکن متأسفانه به دالیل مختلف، برخی از مدیران و مسئوالن، با امر آموزش کارکنان بسیار سطحی و کم 
رادی برنامه ریزی، اداره و اجرا می شود که اهمیت برخورد می کنند. گاهی هم دیده می شود که آموزش کارکنان توسط اف

کوچک ترین اطالعی در مورد آموزش کارکنان ندارند. این دو موضوع باعث می شود که برنامه های آموزشی کارکنان، چنان 
که در مواردی مالحظه می گردد، بی محتوا، پراکنده و بدون هدف اجرا شود و کوچک ترین اثری در میزان دانش، بینش و 

انش یا نوع رفتار کارکنان نداشته و با بعضا نتیجه ای معکوس به همراه داشه باشد. وجود چنین آموزش هایی در مراکز تو
ها انگیزه شرکت در کالس های آموزشی را از شرکت کنندگان و کارکنان سلب می نماید و  دولتی، صنعتی و یا سایر سازمان

انگیزه، برای شرکت در کالس های آموزشی باالجبار امتیازاتی فقط مادی به همین علت گاهی دیده می شود که در ایجاد 
برای کارکنان در نظر گرفته می شود، که در آن صورت شرکت کنندگان صرفا برای دریافت گواهینامه های مربوط و استفاده 

نند، ولی زمانی که در از مزایای مادی آن در این کالس ها شرکت نموده و گاهی هم ممکن است مدت ها در انتظار بما
کالس شرکت نمودند هیچ گونه انگیزه ای برای آموختن ندارند و صرفا با شرکت در کالس، رفع تکلیف می نمایند. مشکل 
عمده و اساسی دیگر این که، به فرض اگر برخی از دوره های آموزش کارکنان توسط صاحب نظران و متخصصین امر، برنامه 

هداف آموزشی هم دست یافتیم، ولیکن چون کارکنان آموزش دیده عمال در محیط کار نمی توانند ریزی و اجرا گردید و به ا
چه آموخته اند، انجام دهند، لذا نسبت به امر  آموخته های خود را به کار گیرند، اغلب ناگریز خواهند شد کارها را بر عکس آن

 اید ایی بین آنان و مسئوالن رده باالی آنان به وجود میآموزش بی عالقه و یا بی تفاوت می شوند یا آن که عمال تضاده
[1]. 

لذا برای حل پاره ای از مشکالت پیشنهاد می شود، اوال امور آموزش کارکنان را به افرادی محول نمود که دارای دانش، 
هیم نمود که برنامه تعهد، آگاهی، مهارت، تجربه و سابقه قابل قبولی در امر آموزش باشند. که در آن صورت مشاهده خوا

ثانیا برای تقلیل موانع و  ریزی و اجرای صحیح دوره های آموزشی کارکنان چه اثرات مفید و مؤثری به همراه خواهد داشت.
مشکالت آموزش کارکنان بهتر است آموزش کارکنان در کلیه سطوح سازمانی به موازات یکدیگر صورت پذیرد و اگر 

اد، آموزش از سطوح باالی سازمان شروع و به سطوح پایین تر تسری پیدا کند، تا بدین وسیله امکانات، اجازه این کار را ند
یک زبان مشترک بین مدیریت و سایر کارکنان به وجود آید. دیگر این که برای به وجود آوردن انگیزه در دوره های آموزشی 

کارکنان آماده ساخت و وسایل و ابزار و اختیارات الزم کارکنان، باید سعی نمود محیط کار را برای اجرای آموخته های علمی 
 را به موازات مسئولیت ها به آنان واگذار نمود تا آثار آموزش کارکنان در سازمان ملموس گردد.
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 نتیجه گیری
ردن آموزش با عنایت به مبحث عمیق آموزش، تحقیقات گسترده و دامنه داری که در این زمینه انجام شده است، منظور ک

های مختلف از جمله آموزش مدیریت، آموزش بزرگ ساالن، آموزش های مربوط به جامعه پذیری و تخصصی های شغلی و 
استمرار آن ها در نظام آموزش کارکنان الزامی است. هم چنین وفای به عهد، پرهیز جدی از رساندن ضرر و آسیب به 

عی، مقید بودن به حفظ اسرار مردم، رعایت احترام دیگران، وظیفه شناسی دیگران، رعایت عدالت، توجه به ارزش های اجتما
و اهمیت مهارت شغلی از دیگر مقوالت مهمی هستند که گنجاندن آن ها در مواد آموزشی ضروری و رعایت عملی آن ها در 

رایی سازمان، پدیده ای است هر شرایطی الزامی است.توجه به کارکنان سازمان به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه و دا
که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است. در نتیجه توسعه منابع انسانی در سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا در این 

 مقاله سعی شد تا به امر آموزش کارکنان که یکی از زیر مجموعه های توسعه منابع انسانی می باشد، پرداخته شود.
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