پیام آموزش پژوهشکده هوا خورشید  -شماره 9

آموزش ،یکی از شوخی های قدیمی کسب و کار!
در یکی از قدیمیترین شوخیهای کاری آمده که دو مدیر در مورد آموزش پرسنل با هم
گفتوگو میکردند .اولی میپرسد «چه میشود اگر پرسنل را آموزش دهیم و آنها در نهایت
شرکت را ترک کنند؟» دومی پاسخ میدهد «چه میشود اگر آنها را آموزش ندهیم و در
شرکت بمانند؟» در صورتیکه عالقه مند هستید این مورد
را بیشتر موشکافی کنیم متن ذیل را مطالعه نمایید.
آموزش پرسنل وظیفه چه کس ی است؟
چرا با اینکه مدیران ،آموزش را برای کسبوکارشان خوب
میدانند ،اهمیت چندانی به آن نمیدهند؟ دلیل این امر
شاید به یکی از ویژگیهای انسانی ما برمیگردد :اینکه بیشتر مواقع کارهایی را انجام
میدهیم که میدانیم خوب نیستند و یا بالعکس .آموزش در بلندمدت برای کسبوکار
مفید است ،اما مدیران ترجیح میدهند در کوتاهمدت به نتیجه برسند .شاید رکود
اقتصادی به این موضوع دامن میزند .رکود ،همه شرکتها و پرسنل آنها را تحت تاثیر قرار
داده است .شرکتها در نتیجه به این فکر میافتند که از تعداد نیروی کار خود بکاهند ،و
وظایف بیشتر را بین تعداد پرسنل کمتر تقسیم کنند .این اتفاق خألیی را برای آموزش
کارمندان جدید ایجاد میکند ،به طوری که مشخص نیست این وظیفه ،یعنی آموزش
نیروهای جدید بر عهده چه کس ی است.
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آماده شدن برای بهتر بودن!
پائول اوسترمن ،اقتصاددان امور نیروی انسانی در تحقیقی تازه به این نتیجه رسیده که
بودجهای که تولیدکنندگان صرف آموزش میکنند در پنج سال گذشته کامال ثابت بوده
است .شرکتها در برابر آموزش پرسنل بسیار سست و تنبل شدهاند.
شرکتها دائما شکایت میکنند که نمیتوانند نیروی ماهری پیدا کنند ،از طرفی ،خودشان
در توسعه این مهارتها تالش ی نمی کنند .بیشتر شرکتها بودجهای به برنامههای آموزش ی
اختصاص نمیدهند و انتظار دارند دانشگاهها یا خود کارمندان این بار را به دوش بکشند.
عدم تمایل شرکت ها به توسعه توانمندی های کارکنان باعث شده بقای کارکنان در یک
شغل سختتر شود و بنبستی در بازار کار ایجاد شود ،چون از طرف دیگر ،شرکتها هم
متقاضیانی که مهارتهای کاری خاص ندارند ،نمیپذیرند و این چرخه ادامه دارد و آمار
بیکاری همچنان باال میماند .
اما در این میان ،شرکتهایی هم هستند که برای بلندمدت سرمایهگذاری کنند .به عنوان
مثال ،شرکت هو-فریدی ) ،(Hu-Friedyتولیدکننده تجهیزات دندانپزشکی در شیکاگو،
برنامه آموزش ی دو سالهای را برای چهار کارمند خود ترتیب داده و معتقد است آینده
شرکت وابسته به این چهار نفر است .این چهار نفر از ماه مارس در فراگیری اصول ترکیب
فلزات و عملیات حرارتی به مهارت رسیدهاند .آنتوان پترسون ،یکی از این چهار کارآموز
میگوید« :ما را برای بهتر شدن آماده میکنند».
در نهایت باید بگوییم آموزش پرسنل در حفظ آنها هم بسیار موثر است .به نظر می رسد
حفظ کارکنان خوب خیلی سخت تر باشد از استخدام نیروی خوب .اگر فرهنگ شرکت
خود را بر آموزش پرسنل متمرکز میکنید ،کارمندان خوب با شما خواهند ماند .
تلخیص از دنیای اقتصاد – مترجم رضایی
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