
 

 چیست؟ کارکنان به دادن آموزش از مدیران از برخی غفلت دلیل

د، انهاي مختلف پست مشابهي داشتههاي الزم را دارند، زيرا اغلب در شركتشوند، مهارتكنيم افراد وقتي به ما ملحق ميما خيال مي (1

ها به اندازه كافي با كار خود آشنايي كنيم آنفكر مياند و مدارك تحصيلي خوبي دارند. ما نيز يا در بخش ديگري از سازمان ما بوده

 .دارند

كس يك مدير را آموزش نداده، او به خاطر استعداد و نظم شخصي تا اين حد ارتقا يافته است و چون يك انسان خود ساخته هيچ  (2

ننده كبا شغل خود درگير هستند، ناراحتكاري كه كند. براي چنين افراد بااستعدادي، كنترل افراد تازهاست به خود نيز افتخار مي

ها وجود نظر از عنوان شغل، موردي به نام امري ذاتي و فطري براي آنها هستند. صرفهست، زيرا اين مشاغل اكنون طبيعت دوم آن

 .ندارد

 .ها الزم استدانيم چه موردي براي اصالح كردن رفتار و شكوفا كردن مهارتما نمي (3

 

ها و كنند كه وظيفه آموزش كارمندان با اين بخشزرگي كه قسمت آموزش وجود دارد، مديران اغلب فكر ميهاي بدر شركت (4

دانند كه يك بخش آموزشي عاملي بيشتر از يك سيستم پشتيباني ها نيست. اين مديران نميهاي آموزشي است و به عهده آنسازمان

هاي نند وقت خود را صرف آموزش افرادي كنند كه قابليت توليد ندارند. سازمانتوابراي كار مديريت نيست. مديران و سرپرستان نمي

رسانند كه لياقت گرفتن وقت مديران را داشته شده را از مرحله عدم صالحيت به سطحي از قابليت ميآموزشي، افراد تازه استخدام

ما »د: گوينخورند، ميموزش اوليه را تمام كرده است برميشده كه به تازگي آباشند. بعضي از مديران وقتي به يك فرد تازه استخدام

توانند براي هاي آموزشي نميبرند. بخشها اين كمك بسيار باارزش را از بين ميآن« كنيم.در اين بخش به طور متفاوتي كار مي

ظ آن، نيازمند آموزش پايه است كه مديران خط توليد، يك محصول كامل فراهم كنند، زيرا رسيدن به عملكرد آستانه يا باالتر و حف
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