
 

 آموزش درون محیط کار

On the Job Training 

ود ک ه  ش   می گفتههایی  آموزش درون محیط کار، به آموزش و فعالیت
تا دانش، مهارت، و نگرش م رتطط   ،گیرد در محیط کار فرد صورت می

ص ورت   دهد. آموزش درون محیط کار ممکن است ب ه  ءبا کار را ارتقا
 د صورت گیرد.یکی از انواع ساختارمند و یا غیرساختارمن

 

چیستت آموزتتدروم محیمزکتتی معتتیم م  تتیم  محم
ماصطالحیتمزر ب 

یادگیری و بهسازی باا داد     مند نظامکارآموزی، به رویکرد 
 شااود بهبااود کااارآید ،ااردی،  یاااد و گااازماند گ  ااه مااد  

(Goldstein and Ford, 2002, As cited in  Otoo et al., 

 بارای دارد کاه   . کارآموزی به ،عالیت یادگیری اشاار  (2018
دای خاص با دد  اشا اا  یاا    یابد به دانش و مهارت دگت
 .(Cole, 2000) گیارد  وظی ه محوله صاورت ماد   دادن انجام

 ، با دد شد  ریزی مداخله برنامه منزله کارآموزی به داچنین
شاود   عالکرد شالد ،رد طراحد مد عوامل کارگاز در ءار قا

(Chiaburu and Takleab, 2005) . 
پارورش، کاارآموزی و بهساازی     و دای آموزش واژ  انمی 

وپارورش باه    کاه آماوزش   صاورت    اوت وجود دارد. بادین 
 ،گازی ا،راد درگونه ،عالیت یادگیری بلندمدت با دد  آماد 

مانند شهروند، کاارگر و کارمناد،    نقش در جامعهی برای ای ا
گیااارد.  صاااورت ماااد مانناااد آن اعضاااای خاااانواد  و  

 آنها ونخست بر ا،راد و نیازدای  رحلهموپرورش در  آموزش
صااورت کاال  ارکااز دارد.  هباا بعااد، باار جواماا   مرحلااهدر 

کاه بارای کسا     اگات  کارآموزی، درگونه ،عالیت یادگیری 
 دشااالانجااام دادن وظااای  باارای  ،دانااش و مهااارت ویاا  

گ  اه   بهسازی به در نوع ،عالیت یاادگیری  .گیرد صورت مد
بر نیازداای آ اد   دای کنوند به جای  وجه به نیاکه  مد شود

کیاد  أو بر رشد شالد بیش ر از عالکارد ،اوری      ارکز دارد
 .(Cole, 2000)دارد 
 اوان باه دو گارو      دای آموزش و کارآموزی را مد روش 

از: آماوزش درون محایک کاار و     اناد  عباارت که  کرد قسیم 
 . (Otoo et al., 2018)آموزش برون محیک کار 

طاور   روش آموزشد اگت که باه  آموزش درون محیط کار:
ریاازی و  کااارآموز برنامااه مرگااوم عاااد  در محاال کااار   

داا ماکان    شود )درچناد برخاد از آماوزش    گاخ ارددد مد
( و گرپرگات،  شاوند  عرضاه  داگت در محیک وی   آموزشا 

کاارآموز   بارای آماوزش  را  زیاادی  زماان مربد، و داکاران 
ص داید که از قبال مشاخ    ا مجاوعه مهارت کنند، صر  مد

شد  اگت را به او آموزش ددند. آموزش درون محیک کار از 
که دنگام پیوگا ن   رین انواع آموزش و کارآموزی اگت  رایج

 ای از  عااری   گزید شاود.  ،رد به گازمان باه او عرضاه ماد   
شاد    عرضاه ( 1آموزش درون محیک کار در جدو  ) دربار 
 اگت.

ت که نوعد از آموزش کارکنان اگآموزش برون محیط کار: 
شاود. ایان ناوع     ماد  عرضاه در بیرون از محیک واقعاد کاار   

آموزش از مواردی داچون گخنراند، مطالعه موردی، ای اای  
ورکلد،   ااوت اصالد   طا  برد. به گازی بهر  مد نقش، و شبیه

در  ؛دو نااوع آمااوزش باادین صااورت اگاات کااهایاان  میااان
دای درون محیک کار، یاادگیری کارکناان در محایک     آموزش

کاه   دداد. درحاالد   و به دنگام انجام کار روی ماد  شالد ،رد
دای برون محیک کار در محیک بیارون از محال کاار     آموزش

 درباار  .  وضیحات (Timsal et al., 2016)ددد  ،رد روی مد
نشاان  آموزش درون محیک کار و آموزش برون محیک کاار،  

برای آموزش کارکنان بسایار   ،که در دو نوع آموزش ددد مد
طور ویا  ، آماوزش درون محایک     اند اگت و بهمهم و ارزش

 Otoo et) بر عالکرد شاالد کارکناان دارد   مطلوبدکار  أثیر 

al., 2018). 
 

ماهمیتمحمززا ییموزدروم محیمزکی معیم

طاور عااد     دا به و مس ار گازمان چشاگیرامروز ، مو،قیت 
کارکناااان   یعناااد م کاااد بااار گااارمایه انسااااند گاااازمان

در این راگ ا، آموزش بارای  قویات   .  (Nudrat, 2017)اگت
 Otoo et) دانش، مهارت و نگرش کارکناان ضاروری اگات   

al., 2018)نها کشوردای پیشر، ه و صانع د    ر ی ، نه . بدین 
 وگعه نیاز باه ایان بااور      کشوردای درحا  داهجهان، بلکه 

را  زیاادی دای صنع د جهان، مبالغ  اند و امروز ، قط  رگید 
کنناد )مهادوی و ،یاا ،     خاود ماد   صر  آموزش کارکنان

(. بیش ر کارکنان با دانش علاد دانشاگادد، اماا بادون    1393
پیوندند و مشاو   شال به گازمان مدبار  دانش و مهارت در

وظاای    دادن شوند. بنابراین، کارکنان برای انجاام  به کار مد
دای محل کاار خاود باه آماوزش      محوله و مواجهه با چالش
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دای  وریا،ن به یادگیری اچنین، آنان نیازخاصد نیاز دارند. د
 ,.Otoo et al) کنناد  ار عاال     ا ب وانند رقااب د  دارند، نوین

دنگاامد ناایاان    ،، نیااز باه آماوزش   دیگار  . به گخن(2018
عالکرد موجود و مطلاو  کارکناان    میانشود که شکا،د  مد

کناد   ن یجه، مدیریت ارشد گازمان  الش مد مشادد  شود. در
 کناد آماوزش درون محایک کاار برطار       باا را این شاکا   

(Swart et al., 2005) . گذاری در آموزش باه   گرمایهبنابراین
انجاماد و از چناان ادای اد برخاوردار      وری ماد  ا،زایش بهر 
 وجهد به آن ماکن اگت باه شکسات گاازمان     اگت که بد
 .(Mustapha, 2004) منجر شود

 کااااربردی، -داااای علااااد در ایااان راگااا ا، آماااوزش 
و ان قاا  داناش کاار،     ءکه با دد  ار قا دس ندداید  آموزش

 ءدنگاام کاردن و ار قاا    وری، به دا، ا،زایش بهر  ایجاد مهارت

معلومات و  جار  شاغالن، رشاد اگا عداددای باارز و باه     
 عهاد  دار شادن  ،علیت درآوردن اگا عداددای نه  اه بارای    

ید ا،اراد  د  ا  وانانشو گوناگون انجام مد دای همشاغل و حر،
به گطح  ،شود را برای انجام دادن کاری که به آنان محو  مد

(. چناااین 1388ند )خرقااااند و گلساااله، نمطلاااو  برگاااا
پاذیری و   داید ابزار مهاد برای بهبود پویاید، انطباق آموزش

، در ا،ازایش  اوان   بناابراین و  دسا ند وری نیاروی کاار    بهر 
قاش مهااد   دای اق صادی، صانع د و  ولیادی ن   رقابت بنگا 

 (.1389)ایزدی و داکاران،  نددار
ای از یاادگیری   گوناه  منزلاه  باه آموزش درون محیک کار،  
کید دارد؛ و باه  أعال   را  محور، بر رویکرد یادگیری از شال
دای الزم و ضروری بارای شاال و یاا محایک      مهارت ءار قا

گیاری از   . بهار  (Cedefop, 2020)انجامد  کاری مشخص مد

 شده از آموزش درون محیط کار عرضهگزیده تعاریف  .1جدول 

 / منبعگر پژوهش تعریف

 از گاوی کاه   مناد  نظاام شد  و  ریزی صورت ،عالیت برنامه ون محیک کار بهآموزش در
 قاضادای کنوند و آ د  نوردآدای مورد نیاز برای بر شود و مهارت گازمان طراحد مد
  .ددد شال را آموزش مد

 (1998گیاون و داریس ) دی
(De Simone and Harris, 1998) 

 ی داردگاخ ارمند و یا غیرگااخ ارمند  آموزش نظامبه اشار  آموزش درون محیک کار، 
 شود. عرضه مدکه در محیک کار 

 (1994و  و کازاناز ) روث
(Rothwell and Kazanas, 1994) 

طور مداوم برای مواجهه با  لعار اگت که ،رد بها مادام یآموزش درون محیک کار ،رایند
 داای  را موزی ازپردازد. این نوع آموزش و کارآ دای شالد خود به یادگیری مد چالش

باا داکااران در    وگاو  گ تاندیشد و  دمو مقاالت،  دا ک ا مطالعه  جاله از، گوناگون
 گیرد. صورت مد مانند آنموضوعات شالد و 

 (1980،ارانت )
(Farrant, 1980) 

شد  آموزش، کارآموزی و  جربه عالد  ریزی دای برنامه دور  ،آموزش درون محیک کار
شاد    عرضاه این نوع آموزش، دومین شکل م داو  آموزش  ارد.بر د را دردر محل کار 

 کار،رمایان اگت. گوی از

دای  مرکز اروپاید  وگعه آموزش
 (2020ای ) حر،ه

(CEDEFOP, 2020) 

 منزلاه  آموزی اگات کاه در محال کاار باه      ای از مهارت آموزش درون محیک کار شیو 
 شود. بخشد از کار  ولیدی یادگیرند  انجام مد

د مطالعااات آمااوزش  مرکااز ملاا 
 (2020ای ) حر،ه

(NCVER, 2020) 

ای اگت که  دای آموزش ،ند و حر،ه آموزی در محیک کار واقعد یکد از روش مهارت
زماان باا ،رایناد     آموز دام  دای موردنیاز از مربد به مهارت طد آن مهارت و شایس گد

 .شود خدمت من قل مد عرضه ولید محصو  و 

دگااا ورالعال اجرایاااد طااار   
آماوزی در محایک واقعاد     رتمها

)وزارت  عااااون، کاااار و ر،اااا   
 (1397 ،اج ااعد
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بسااایاری از   وجاااهحااایک کاااار ماااورد آماااوزش درون م
داگت و ازجاله دالیل  وجه باه ایان ناوع آماوزش      گازمان

دزیناه   میاندار  به موارد زیر اشار  کرد: ار باط معند ، وان مد
دا در زمان مناگ  و  آموزش ارائهو اثربخشد آموزش، امکان 

شد  در محیک کار  عرضهدای  گیری از آموزش موق ، و بهر  به
. (Van der Klink and Streumer, 2002)د ،رد و حیطه شال

بااراین، آمااوزش درون محاایک کااار دارای مزایااای     ا،اازون
 وان به موارد زیر اشاار    جاله مد ،ردی اگت، ازآن منحصربه

وری بیشا ر،   بهار   .3بهبود کی یت،  .2مزیت رقاب د،  .1کرد: 
دزینه اثربخشد و کادش  .5کادش  رک خدمت کارکنان،  .4

 وگاعه   .7 ار باه ن اایج مادنظر،      دگ رگد گری . 6ا، د دزینه
اثرگااذاری و  .9پااذیری،  انعطااا  .8دااای مطلااو ،  نگاارش

 .(Pfau, 2005)دای برون محیک کار   قویت آموزش
 

 وزدروم محیمزکی معیمممگدنیگدینمد هییم

شااار   باه  گاودمندی گاذاری   آموزش نیروی انساند گارمایه 
 ناپاذیر  اج ناا  یاا د و  ح یآید، که بازد  آن درواقا  امار   مد

ور مس ار در گازمان مورد  وجه قرار گیرد ط بهاگت که باید 
(. آمااوزش درون محاایک کااار 1392)صاابرکش و داکاااران، 

، آماوزش دگا ورالعال   آنهاا یکاد از   .دارد گونااگوند انواع 
دیگار  نسابت باه   شالد اگت. این نوع آموزش، گاد  بود  و 

 ,Simone and Harrisدارد ) کا اری پیچیدگد  آموزش انواع

1998) . 
 منااد، روش دااای نظااام  در جریااان  وگااعه آمااوزش   

نشان  .1از: اند  ای آموزش  کامل یا،ت که عبارت چهارمرحله
انجام ددید یا  .3ددید،  ارائهبگویید یا  .2ددید یا آماد  کنید، 

بررگد کنید یا درنظر بگیریاد. ایان روش   . 4کار گیرید، و  به
لز آلن طد جنا  جهااند او  و بارای    چار را ای چهارمرحله

. مراحال  (Sleight, 1993) دادگاازان  وگاعه    آموزش کشا د 
داای آماوزش    بنیان بسایاری از روش اشار  شد   ا به امروز 

دنگاام جنا    واقا    در. داد  اگات درون محیک کار را شکل 
و  شاد دیاد  ضاروری    جهاند دوم، نیاز به کارگران آماوزش 

آماوزش دگا ورالعال شاالد     مناا   بامند آموزش  روش نظام
 پیاروی ای  . این نوع آموزش از روش چهارمرحلاه شدایجاد 

. (Sleight, 1993)باود   کارگااز کرد و برای وظای  گاد   مد
 عرضاه  .2گاازی ،راگیاران،    آمااد   .1از:  اناد  عباارت مراحل 

پیگیری. اثربخشد آماوزش   .4آزمون عالکرد، و  .3آموزش، 
کاار   هبرای وظای  پیچیاد  با   که دنگامد ،دگ ورالعال شالد

شاالد ناوع دیگاری از     چارخش یاباد.   رود، کاادش ماد   مد
شاالد، ،ارد در    چرخشآموزش درون محیک کار اگت. در 

و اح اااال    گونااگون دای شاالد   دای زماند به موقعیت دور 
شود. ارزیابد  رکیبد  جاار    دای مخ ل  گااش ه مد بخش

 ،اارد اگاات نشااانگر وظی ااه شااالد نهاااید گوناااگونکاااری 
(Orser, 2001). 

 گااری نااوع دیگاار آمااوزش درون محاایک کااار، مربااد    
گاطحد از   پیشگری، ،رد باید از  اگت. در مربد )کوچین (

 منزلاه  مهارت و دانش خاص شالد را داش ه باشد. مرباد باه  
رادناا بارای  ساهیل یاادگیری و رادناااید ،راگیاران عاال       

 .(Sullivan, 1998) ببینناد آنهاا آماوزش    کاه  زماندکند  ا  مد
بسایار باه آن شابیه    گری )من ورین (  یا مربدشاگردی  - اگ اد

اگت و گاطح بااال ری از داناش شاالد و مهاارت اولیاه را       
در نقاش  . اگ اد )من ور( عاوماا   نیاز داردگری  نسبت به مربد

- گرپرگت یا مدیر اگت و نه یک داکاار. داد  از اگا اد   
در شاال و محایک    شاگردی حاایت از کارکناان، رادناااید   

گاازی آناان بارای ا،ازایش مسا ولیت اگات        کاری و آمااد  
(DeSimone and Harris, 1998, p.145). 

 

وزدروم محیمزکی معیم مسیخ یمزندم ممزقی سهمبیم
مغیرسیخ یمزند

رگاایت   رگاایت و یاا غیار    از ای در در محیک کاری، درجه
شاود. باه    درخصوص آموزش درون محیک کار مشاادد  ماد  

آیا »کند گؤا  نکه ،رد در محیک کار از داکار خود محض ای
، آموزش درون محیک کار در حا  وقوع «چگونه .... ،داند مد

رگاد آماوزش   غیر نظامیا، ن اگت. آموزش غیرگاخ ارمند، 
و کارآموزی اگت و کارآموز از مربد پیروی کارد  و کاار را   

 ,Rothwell and Kazanas) دداد  کند و انجام مد مشادد  مد

(، آماوزش درون محایک کاار    2001گیسون ) به باور .(1994
بر کار  ارکز  ال (: داردگن د و غیرگاخ ارمند چهار وی گد 
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مربد در درجاه او  کارمناد اگات و کاار در اولویات      ؛ دارد
 ،هرگات  ر  دای پایین نخست قرار دارد و آموزش در اولویت

 ؛اگتکار   نها گاخ ار برای آموزش، خود  ( .گیرد قرار مد
شد  به جریاان کاار دار بخاش       والد وظای  شالد آموخ ه

کنااد،  ازآنجاکااه کااار گاااخ ار را ،اارادم مااد  ؛بساا گد دارد
داای آماوزش    درصورت عدم انجاام دریاک در طاد  اوالد    
مهاارت و   ج( .ماکن اگت برخد وظاای  ،راماوش شاوند   

 جربه شالد عاوما  عواملد اگت که برای آماوزش کارکناان   
مربد، روش خاود را بارای آماوزش     . د(یردگ مدنظر قرار مد

ماکان اگات    مربیاان برخاد   ؛گزیند دای شالد برمد مهارت
بیش ر صحبت کنند و بعاد از آن، اجااز  ددناد کاارآموز باه      

که برخد دیگر، ماکان اگات    درحالد ؛انجام ،عالیت بپردازد
گا  به کارآموز ،رصات و   به ناایش انجام کار بپردازند و دیچ

 دااای شااالد را  ااارین کنااد د کااه مهااارتاجاااز  را نددناا
(Sisson, 2001). 

داای درون محایک کاار     دای مش رکد برای آموزش ل هؤم 
داا   گاخ ارمند مطر  شاد  اگات. ادایات دریاک از مؤل اه     

 ,Levine)دای مخ ل  م  اوت باشد  ماکن اگت در گازمان

 از:  اند عبارتدا  . این مؤل ه(1996
مادیریت بارای مو،قیات دار      پش یباند پش یباند مدیریت: .1

برنامه آماوزش درون محایک کاار حیاا د اگات. بادون       
داا،   پش یباند و پش وانه مدیریت، ازنظر بودجه و اولویات 

؛ ماناد  ماد به رین برنامه آموزش درون محیک کاار ناکاام   
 دا مقدم خوادند شاد  صورت گایر اولویت چراکه در این

(Chase, 1997) . 
، جنباه مهام و    ایان مؤل اه   گااد: ،رایند پش یباند مربد ر .2

مو،ق، مدیر آموزش و یا  دای نظامکلیدی مو،قیت اگت. 
داای الزم   ،ردی خارج از محیک کار دارند کاه پشا یباند  

 . (ibid) دکن مد عرضهبرای مربیان را 
ای بارای   لیست و مواد آموزشد وگیله چک دا: چک لیست .3

مربیااان و  میااانیااابد بااه داساااند در آمااوزش   دگاات
لیسات و   مربیان چک داهدای کاری اگت. چنانچه  وبتن

، آماوزش  به کارببرندمواد آموزشد اگ اندارد و داادن  
   خوادد داشت.ثبات و داساند بیش ری 

بارای طار  چگاونگد  ادریس و آنچاه      مواد آموزشاد:   .4
درگد  دوین شاود   ای شود، الزم اگت برنامه  دریس مد

(Chase, 1997) . 
برای اطاینان از اینکه مربیان به ارین  ربد: آموزش برنامه م .5

دا برای آموزش دس ند، برنامه آموزش مربیاان نیاز    گزینه
دیگر،  بیان. به اگتدای مهم آموزش گاخ ارمند  ل هؤاز م

به داان انداز  که  اایل به آموزش برای مو،قیت برناماه  
مهم اگت؛ برنامه آموزش مربیاان اثاربخش نیاز ادایات     

  (.Orser,2001) دارد
گازارش   عرضهپیگیری مؤثر و گزارش:  عرضهپیگیری و  .6

و  کناد  ماد ن عان ،رادم  اطالعات ارزشاندی را برای ذی
  .(Orser, 2001)داچنین، ابزاری برای پاگخگوید اگت 

داید    اوتآموزش گاخ ارمند با آموزش غیرگاخ ارمند  
 رین   اوت دو نوع آموزش، گاخ ار اگات کاه    . روشندارد

وگیله مواد آموزشاد اگا اندارد، ،رایناد آماوزش، مربیاان       به
 ,Levine) شاود  دید ، و گیاده عالکارد ناایاان ماد    آموزش

آمااوزش گاااخ ارمند گااازگاری و پاگااخگوید   در . (1996
اورگاار، آمااوزش درون محاایک کااار  بااه باااور. وجااود دارد

غیرگاخ ارمند، ناکارآمد و غیراثربخش اگت. ناکارآمد اگات،  
واگطه موجود بودن کار  یادگیری نامنظم بود  و به زیرا ،رایند

 بیشا ر شود. غیراثاربخش اگات، زیارا در     و وظی ه کن ر  مد
دا روشد برای گنجش آنچه کاارآموز آموخ اه و باا     موقعیت

 ,Orser)  واند کار را انجام ددد، وجود نادارد  چه کی ی د مد

2001). 

 

منگیهآمبرموزیممحم جیمبموزدروم محیمزکی معیم

روی بار  پ ودشد ای  دای حر،ه کز اروپاید  وگعه آموزشمر
ای و یاادگیری   داای کلیادی آماوزش حر،اه     از جنبهشااری 

داا براگاا     داد  اگات. ان خاا  شااخص    انجامالعار  مادام
بود  اگت.  2020اروپاییابد به اددا   ادایت آنها در دگت

دای  دای مورد بررگد، شرکت ا،راد در دور  یکد از شاخص
آموزش درون محیک کار بود و معر  درصد کاارگراند کاه   

دای درون محیک کار طد دوازد  ما  قبل از انجام  در آموزش
شارکت ا،اراد در    (1. شاکل ) پ ودش شرکت داش ند، اگات 
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 ددااد را نشااان مااد دااای آمااوزش درون محاایک کااار  دور 
(Cedefop, 2020.)  

از % 34، دداد  ماد نشان میالدی  2015دا در گا   بررگد 
کارگران ا حادیه اروپا اظهار داش ند که در دوازد  ما  گذشا ه  

اناد. ،نالناد،    دای درون محیک کار شارکت کارد    در آموزش
بری انیا، اگلواکد، داناارک، اگ وند، و ایرلناد بیشا رین نار     

دااای درون محاایک کااار را داشاا ند  مشااارکت ا،ااراد در دور 
، یوناان و مجارگا ان   و بیشا ر(. پر ااا ، ای الیاا    %50)حدود 

و کا ار(   %20 ارین نار  را گازارش کردناد )حادود       پایین
(Cedefop, 2020). 

مرکاز ملاد مطالعاات آماوزش     ای که با مشارکت  مطالعه 
، درخصوص آماوزش درون محایک کاار باه انجاام      ای حر،ه

رگید، حاکد از آن بود که آماوزش درون محایک کاار دارای    
داای کااری    گ ،  جرباه مانند گرعت منا چشاگیریمزایای 

دای آموزش رگاد، یادگیری مر بک باا   واقعد ،را ر از مؤل ه
داای شاالد    نیازدای گازماند و ،ردی، و شناگااید ،رصات  

. کارآموزان نسبت به ایان  اگتبرای کارآموزان و کار،رمایان 
 باار  داید نیز در نوع آموزش رضایت نشان دادند؛ اما نگراند

ددنادگان آماوزش اباراز     هئ، و اراارزیابد شیو مواد آموزشد، 
کارآموزان در درجاه   از گویشد   داش ند. نقاط ضع  مطر 

مثا ، مح وای  برایاو  با موضوعات گازماند مر بک بودند. 
 باار  دای  کراری، حاایت ناکا،د، و عدم بازخورد در ماژو 

 (.Wood, 2004) عالکرد
 

ماجرایموزدروم محیمزکی معیمم

گازمان به ا،رادی بس گد دارد که آن  مو،قیت و اثربخشد در
کنناد )اماین    گازمان را  شکیل داد  و در آن انجام وظی ه مد

اگاا ، آماوزش و    (. براین1395شایان جهرمد و داکاران، 
دا و ان قا   جربیاات    وگعه نقش مهاد در اثربخشد گازمان

وری، گاالم د و   ا،راد در محل کاار دارد. آماوزش بار بهار     
ثیر دارد. بناابراین،  أکار و  وگاعه شخصاد  ا    ایاند در محل

دا باید به دنبا  آموزش و پیشر،ت کارکنان خود  گازمان داه
 . (Otoo et al., 2018)باشند 

دااید   برای اجرای برنامه آموزش درون محایک کاار گاام    
 از: اند عبارت رین آنها  مطر  شد  اگت که مهم

 
Source: Eurostat, EU labour force survey 

 

 .(Cedefop, 2020)  های آموزش درون محیط کار شرکت افراد در دوره .1 شکل
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مان از  عهاد مادیریت ارشاد گااز     تعهد مدیریت ارشدد:  .1
 رین ارکان برای اجرای برنامه آموزش درون محایک   مهم

 خصیص  ال .، ازجاله: بردارد را درکار اگت و مواردی 
؛ ج. کنندگان، مرباد و کاارآموز    عیین مشارکت ؛  .مناب 

  عهد نسبت به برنامه آموزش. 
ماننااد  گوناااگون دااای از را تعیددین ایازهددای اددازمان:  .2

،راد، طو،اان اندیشاه و دریا،ات    با ا وگو گ تمصاحبه و 
یاک از   یاباد کاه کادام    ا،راد، گاازمان درماد   دای دیدگا 
یابد. پس از آنکاه   ءآموزش ار قا بادای شالد باید  حوز 

 ءداای شاالد نیازمناد ار قاا     حاوز   باار  گیری در  صایم
صورت گر،ت، الزم اگت از کارکنان آن حوز  شالد نیز 

طاه باا نیازداای     اری در راب  ئاد اطالعات  کایلاد و جز 
 آموزشد کس  شود.

باه دنگاام    های شغلی و کارکنان: تهیه فهراتی از حوزه .3
مس ندگاازی  مربد و کاارآموز  آموزش درون محیک کار، 

را  یات کامل امور و ،راینددای کااری حاوز  شاالد   ئجز
کاار   باه  برنامه آموزش داادنا  و م ناگا    برای عرضه

 گیرند.  مد
براامده آمدوزش درون محدیط     عرضهتعیین مربی برای  .4

مربد باید ،ردی باشد که اطالعات و دانش کاا،د و  کار: 
و داچنااین، ب وانااد کارکنااان جدیااد را   داشاا ه یم یااد

 .(AJAC, 2019)خوبد آموزش ددد  به
آماوزی در   دگ ورالعال اجرایاد طار  مهاارت    بر اگا  

ابالغ شد، مربد شاسد  97اردیبهشت  5محیک واقعد که در 
( ،ردی اگت که  جربه،  وان ،ند، شالد و مهار د )اگ ادکار

 دیید صن  یا صنعت مربوطه بود  و در کارگااد أوی مورد  
بارداری از مراجا     و دارای پروانه کس  یا بهار   اگتشاغل 

وزارت  عاااون، کااار و ر،ااا  اج ااااعد  ) صااال  اگاات ذی
،1397 .) 

 

مهییماجرایموزدروم محیمزکی معیمممچیلش

آمیز آماوزش   روی اجرای مو،قیت پیش گوناگونددای  چالش
عادم آگاادد نسابت باه      مانناد درون محیک کار قارار دارد.  

داای میاان آماوزش درون محایک کاار گااخ ارمند و          اوت

صورت، کارکنان جدید ماکن اگت  که دراین ؛غیرگاخ ارمند
داای کاار    دای شالد دیگر کارکنان با شیو  پیگیری ،عالیت با

رداری از داار نااوع آمااوزش و آشاانا شااوند و باادون برخااو
  (.Orser, 2001) کارآموزی به اجرای کار بپردازند

دای آموزش درون محیک کاار   ،والن برای شکست برنامه 
موضاوعات   الا ( ازجالاه:   به مواردی اشاار  کارد  اگات،   

ن عاان کاه آماوزش     غیراز ذی ا،راد دیگر، به از گویآموزش 
 ،  (دنشاو  دبرای آنان  دارک دید  شد  اگات، ان خاا  ما   

دااید کاه در طاد     داا و ،عالیات   حاایت و پش یباند از ایاد  
ا، اد،  نهاا در ماوارد محادودی صاورت       آموزش ا  اق ماد 

 ,Fullan) گیرد دای پیگیری صورت ناد ارزیابد ، ج(گیرد مد

1991). 
م
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