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ضمن خیر مقدم و خوشآمد خدمت دکتر معمارزاده بهعنوان شخصیت علمی و اجرایی که همواره مرکز
آموزش مدیریت دولتی ،مفتخر به همراهی ایشان در مباحث مختلف مبتالبه نظام اداری بووده ،لففوا در
آغاز ،مختصر بیوگرافی برای خوانندگان محترم مصاحبه اشاره بفرمایید تا گام به گام نسبت به بررسی
و پایش مقوله آموزش کارکنوان دولوت و برناموهریوزی و رراحوی ایون ابوزار بسویار مهو در حووزه
توانمندسازی کارکنان دولت بپردازی .
من سال 2531در مرکز آموزش مدیریت دولتی دانشجو بودم و تا سال  2531نیز عضوو ییواع عی وی دانشوداا دبوام بوودم
ی زمان یم بوق لیسانس و دکترا گربتم از سال  2531عضوو ییئوت عی وی دانشوداا ازاد عیووم تاتیتواع یسوتم رشوت
تخصصی بندا مدیریت دولتی است و باثیایی ک تدریس میکنم خب قطعا مرتبط یستند ب مباحث دولتی و پسوتیوایی
یم ک داشتم بیارتباط یم نبودند مثال مشاور دانشداا بودم و در آموزش یم کار کردم
بهعنوان اولین سوال؛ توجه به اهمیت آموزش و نقش موثر آن در کارآیی نظوام اداره کشوور و توسوعه
خدمات در جامعه ،اصل بسیار مهمی است .از آنجا که آموزش کارکنان دولتی در دنیا ،از پیشینه و خو
سیر قابل توجه و پندآموزی برخوردار است؛ لففا بفرمایید که رویکرد آموزش کارکنان در دنیوا چگونوه
است و تفاوت نظام آموزشی کارکنان دولتی در ایران با کشورهای مزبور در چیست ؟
در این زمین باید ب نوم نظامیای حکومتی نداا کنیم برای مثال اگر بخواییم مثال ب برانس  ،ژاپن و آل ان نداا کنیم ،این
کشوریا مراکز آموزش مدیرانشان جداست و توج خاصی ب آن میکنند اما ب طور اختصاصی سیر آمووزش کارکنوان دولوت
در دنیا تا اواخر قرن نوزدیم و اوایل قرن بیستم ،ب صورع منظم و عی ی مورد توج نبود با بزرگتور شودن اداراع دولتوی و
پیچیدا تر شدن ادارا امور ع ومی در اوایل قرن بیستم ،توج ب آموزش کارکنان مورد ای یت قرار گربت
پس از جنگ جهانی دوم ،در اندیستان برنام یای آموزشی جامع برای کارکنان سازمانیای دولتی وجود نداشت با این حوال
پس از پایان جنگ ،واحدیای مربوط ب آموزش کارکنان زیر نظر وزارع خزان داری تأسیس شد چند سال بعد در برانس یم
برای اولین بار مرکزی ب نام مدرس میی امور اداری با یدف ارتتاء کیفیت و کارآیی کارکنان سازمانهای دولتی تأسیس شود
دولت آمریکا نیز در سال  2531با تصویب اولین قانون در کندرا بورای آمووزش نیوروی انسوانی در بخوت دولتوی اقوداماع
خودش را شروم کرد .در این مسیر آمریکا بعدا به ید ک یک دانشداا کییدی میخواید در کنار دانشوداا یواروارد کو بایود
تاسیس کند و مدیران را آنجا اموزش دید و تربیت کند کاری ک برانس یم با مرکز اموزش دولتوی خوودش کورد مشوکل
ایران یم این است ک نظام اداری ما متاثر از مدل آمریکا است در صورتی ک نظام اداری کشوری بدرال ،تناسوبی بوا نظوام
اداری مت رکز ما ندارد
اشاره شد به موضوع چارهساز نبودن الگووبرداری صور از نظوام اداری سوایر کشوورها در آموزشوی
داخلی .پرواضح است که همین موضوع را بهعنوان یکی از آسیبهوای آمووزش کارکنوان دولوت بایود

پذیرفت .سالهاست در حوزه آسیبشناسی و چالشهای آموزش کارکنان دولت ،مقالهها ،پایاننامهها،
رسالهها ،کتب و مفالعات گسترده انجوام شوده و مویشوود .سووال اینجاسوت کوه از منظور فکوری
حضرتعالی ،مه ترین آسیبهای موجود از کدام ناحیه(عوامل زمینهای ،عوامل محتووایی و سواختاری
نشات میگیرد؟
چیزی ک االن واضح است ،کیفیت استفادا از موضوم برنام ریزی آموزشی و میزان استفاا بدون تغییر از ریش یوای اصویی و
غربی آموزش کارکنان دولت در ایران است ش ا نداا کنید االن وقتی ماتوای آموزشوی از جوایی وارد موی شوود و سواختار
آموزشی یم برای جای دیدر است  ،آیا این روش در کیفیت آموزش کارکنان اثرگذار خواید بود؟ نتوای تاتیتواع موا نشوان
میدید خیر نتیج این وضعیت االن کم توجهی ب ارزشیابی دورایای آموزشی و استفادا حوداقیی از نتوای ارزشویابییوا در
اصالح برآیندیای آموزش ،ضعف توج ب ندرش سیست ی در نظوام آمووزش مودیران ،ضوعف ایت وام الزم در سوازمانهای
دولتی ب برنام توسع منابع انسانی ،ضعف در مالكیای شایستدی و تناسب بوین شوغل و شواغل ،تغییور مکورر مشواغل و
پست یای سازمانی بدون توج ب شایستدی ،جایداا ضعیف آموزش و توسع منابع انسانی در ساختار سازمانی ،ضعف سیستم
نظارع آموزشی ،کم توجهی ب باث اعتباراع و یزین یای آموزشی در ضوابط اجرایی قانون بودج ساالن  ،کومتووجهی بو
امر آموزش و توان ندسازی مدیران در برنام یای کالن توسع و موارد مشاب است

با عل و شناخت ایجاد شده از نظام آموزش کارکنان دولت و عملکرد موجود ،چرا آسیبهای کنوونی در
حوزه آموزش کارکنان دولت روندی انباشت گونه دارد و از حج آن کاسته نمیشود؟ چوه مکانیسومی
باید پیشبینی شود تا آسیب را در در کوتاه ترین زمان رفع کند؟ آیا این مکانیس وجود دارد و توانوایی
رفع آسیبها را دارد؟
ب این دلیل ک مسائل و مشکالع حوزا آموزش کارکنان دولت ب لااظ ریش شناسی جنب داخیی ندارد طراحوی و برنامو -
ریزی و کالً قوانین دولتی در زمین آموزش کارکنان عاری گربت شدا از کشوریای دیدر است و باید در این زمین ب آمووزا-
یای داخیی خود توج ن اییم چرا پیوند دانشداا و صنعت ضعیف است؟ یکی از دالیل انباشت این آسیبیا ،ی وین موضووم

است تا زمانی ک دانشداا و مراکز تاتیتاتی و دستداایای اجرایی در زمین مسوائل موجوود کشوور تفوایم عی وی و ع یوی
نداشت باشند این آسیب یا چ در حوزا آموزش کارکنان دولت و در چ در سایر حوزایا ،پایدار خواید ماند
ی ین کشور برانس را ش ا ببینید برانس نظام اداری بسیار قوی دارد و مرکز آموزش مودیریت دولتوی برانسو بسویار قووی
است و کنکوریای سختی یم دارد آن یا مت رکز یستند و این موضوم چندان ماسوس نیست اگر موا میخواسوتیم مت رکوز
ع ل کنیم باید از آنیا تتیید میکردیم چرا از نظام اداری امریکا تتیید کرداایم؟ نظام اداری موا سونتی اسوت و بوا موضووم
بورورکراسی اداری کامال دست ب گریبانیم ی این مسائل در کنار نبود التزام ع یی و قانونی ب حول مسوائل و مشوکالع
آموزشی کارکنان باعث شدا تا آسیب یای موجود در حوزا آموزش کارکنان دولت روندی انباشت گون داشت باشود و یور روز
یم بیشتر شود
با این اوصا  ،آموزش کارکنان دولت بدون داشتن فلسفه و روش اجرایی مناسب بوه اهودا توسوعه
ملی و تع الی سازمانی منتهی نخواهد شد .لففا بفرمایید که در حال حاضور ،فراینود آمووزش کارکنوان
دولت براساس کدام روش قابل اتکا ،اجرا میگردد؟ و آیا روش موجود ،زمینههای ایجواد تحوول اداری
را مهیا میکند؟
دانشداا مال تربیت متخصص و از حیث آکادمیک ،دکتری تخصصی است در حالیک برای دولت مدیران تخصصی نوداریم
و باید مدیران تخصصی آموزش بدییم قانون  32استخدام کشوری می گوید موا بو مرکوز آمووزش مودیران ایون داریوم و
مدیران ما باید اینجا تربیت بشوند تربیت و آموزش دو تا متول از یم جا یستند و باث آموزش بورای دانشوداا اسوت و بو
دکتری تخصصی ختم میش و ک کی ب مدیریت کشور نخواید کرد روشیوای کوایت ایون مسوائل و مشوکالع درحوال
حاضر ایجاد تناسب بین برنام یا و برصت یای آموزشوی و یوادگیری بوا نیازیوای آموزشوی شوغیی و سوازمانی و اجتنوا از
آموزشیای غیر ضرور وتکراری است مراکز اموزش و دستداایای اجرایی منفک از یم کار مویکننود ایون خوو نیسوت
کاربرد استانداردیای میی و بینال ییی در مدیریت و رایبری برآیندی آموزشیا برخواست از ک بودیا و کاستییای موجوود و
ی چنین بهرابرداری از مدل تعامیی با دستداایا و جغرابیای گوناگون کشور برای اجراء و ارزشیابی آمووزش کو مبتنوی بور
تفکر رایبردی باشد می تواند روشنی بخت برآیند آموزش کارکنان در مسیر توسع میی و تعالی سازمانی باشد
در پیوستگی پاسخ شما ،اساساً تفاوت عمده دانشگاه و مرکز آموزش مدیریت دولتی(سویر تواریخی و
مسئولیت ذاتی با تأکید بر آموزش کارکنان دولت در چه مواردی است؟
اجازا بدیید من یک موضوم را عرض کنم خدمت ش ا دانشداا مال تربیت متخصص است و این جا ماول تربیوت مودیر
قانون اساسی ما اصل  211تکییف را روشن ن ودا و اشارا دارد ک رئیس ماترم ج هور دو حووزا اصویی را در احتیوار دارد و
قابل واگذاری ب غیر نیست یکی امور استخدامی و دیدری بودج ک میتواند برای امور اداری یک نفر را تعیین کنود ولوی
مسئولیت را ن یتواند واگذار کند االن دو سازمان داریم ب نام سازمان اسوتخدامی و سوازمان برنامو و بودجو ایون  1توا از
مسئولیتیای رییس ج هور است و اینیا را ن یتوان ب معاونین واگذار کرد اینها ستاد یسوتند مسوئولیت را ن ویشوود بو
دیدری واگذار کرد ولی امور اداری را میتوان واگذار کرد مرکز آموزش را ی وین االن بو لاواظ تواریخی بررسوی ن واییم
کاریای بسیار زیادی انجام دادا است در روی کاغذ بی میتواند ولی درع ل با توج ب توضویااع قبیوی مویبنویم کو بوا
چالتیای بسیار زیادی مواج یستیم

اعتقاد براین است که آموزش ،اساساً هزینه نیست و سرمایهگذاری برای آینده هر سازمان بوه شومار
میرود و بایستی برای این منظور ،سورمایهگوذاری ،ارائوه امکانوات ،منوابع و نیوروی انسوانی زم را
اختصاص داد و مه ترین اصل در این زمینه آموزش بهروز و کارآمود اسوت .بوا ایون تفاسویر ،مقولوه
اختصاص بودجه ،منابع و امکانات کافی به امر آموزش و برنامهریزی مناسب برای تحقق آن را چگونوه
ارزیابی میکنید؟
قانون این اجازا را دادا ک بخشی از بودج دستداایا صرف امور آموزش و پژویت شود ولی خییی دیداایم ک این روند بوا
توج ب مشکالع مالی سازمان یا کامالً عوض گردیدا است بهتر بدوویم بودجو مصوو آمووزش و البتو پوژویت بورای
کارکنان را قطع و صرف امور دیدر ن ودااند من ابتدای صابت یای خود اشارا کردم ک ما مبانی نظری و مطالعاع تطبیتی
حوزا آموزش کارکنان دولت و برنام ریزی و طراحی آن را میشناسیم میدانیم در دنیا چ خبور اسوت ی وین االن ندورش
مدیران در دنیا مبتنی بر این است ک دورایای آموزشی کارآمد و ب روز میتوانود قابییوتیوای دانشوی ،مهوارتی و ندرشوی
کارکنان سازمانیای دولتی را توسع دید و برای دستیابی ب این یدف یوم اغیوب کشووریای توسوع یابتو جهوت ادامو
بعالیت ،رشد و پیشربت مست ر ،بخت قابل توجهی از درآمد ناخالص میی خود را در راستای آموزش نیوروی انسوانی صورف
ن ودا و با تعییم مهارعیای ضروری و ب روز ب کارکنان ،ابزایت بهرا وری را در سازمانیا تض ین مین ایند ی وین االن
آمریکا را نداا کنید ک سرمای گذاری در برنام یای یادگیری و توسوع ای ،ییچگواا توا انودازاای کو اموروز بورای ریبوران
کسب وکاریا ای یت دارد ،مهم و چالت براندیز نبودا است با وجود صرف رق ی در حدود  21۱میییارد دالر برای برنامو یای
یادگیری و توسع (تنها در ایاالعمتادا) ،بسیاری از مدیران ارشد ینوز یم با چدوندی بهبود و ابوزایت کوارایی برنامو یای
آموزشی درگیر یستند در کشور ما شرایط برق میکند
با ی این موارد ،آموزش کارکنان در کشور ما موضوعی است ک ای یت و ارزش خوود را بو ناووی شناسواندا و در حوال
حاضر یکی از برنام یای اساسی دولت ماسو میشود اما غفیت از عوامل زمین ساز تغییر ربتار کارکنان مویتوانود موجوب
شود تا سرعت بهبود سازمانیا معادل با سرعت شیوم و گسترش آموزش یوا در بوین کارکنوان نباشود عودم انتخوا و بو -
کارگیری روش آموزشی مناسب ،نیازسنجی یای ضعیف ،مدرسان نامرتبط و عدم تناسوب ماتووای آموزشوی بوا یودفیوای
تعیین شدا و از ج ی چالتیای براروی نظام آموزشی کارکنان است ک در بسیاری از منابع یم اشارا شودا اسوت منوابع
مالی اگر نباشد ع ال بسیاری از روزن یای امید و ایداآلیای ش ا نیز بست است با وضعیت موجود و آسیبیای احصاء شودا
در بسیاری از سازمانیا ،بودج مناسبی نیز برای امر آموزش و برنام ریزی مناسب برای تاتق آن اختصاص دادا ن ویشوود
ک از مسائل موجود امروزین ما ب ش ار میرود
 به نظر شما ساختار سازمانی دستگاههای دولتی در ایران آمادگی توسعه آموزش کارکنان را دارد؟
بی دارد قطعا یم دارد اما این دو موضوم را باید از یم تفکیک کنیم ساختار سازمانی یر چیزی ک باشود نیواز بو آمووزش
دارد آن چیزی ک االن مورد باث است این موضوم است ک چ کار باید بکنیم تا موضوم آموزش خود را در بسوتر سواختار
غالب کند؟ آیا این شرایط مهیاست؟ ب نظر میرسد ک این مهم نیز مهیاست اما با توج ب سوال ش ا و پاسو یوای پیشوین
ک ت اماً دال بر وجود مسائل و چالتیای در حوزا آموزش کارکنان در بختیای مختوف برنامو ریوزی ،نیازسونجی ،اجورا،
ارزشیابی و درنهایت اثربخشی است ،مشکل از جای دیدر است بنابراین ساختار سوازمانی کو خوود متولو مشخصوی اسوت

مشکیی برای پذیرش امر آموزش ندارد اشارا کردیم ک غفیت از عوامل زمین ساز تغییر ربتار کارکنان میتواند موجب شوود
تا سرعت بهبود سازمان یا معادل با سرعت شیوم و گسترش آموزش یا در بین کارکنان نباشد عودم انتخوا و بو کوارگیری
روش آموزشی مناسب ،نیازسنجی یای ضعیف ،مدرسان نامرتبط و عدم تناسب ماتوای آموزشی با یدفیای تعیین شودا و
باعث شدا ک اصل آموزش نیز زیر سوال برود این بعد منفی از آن جهت است ک اثربخشی بو عنووان یکوی از مهومتورین
ارکان سیکل آموزشی کارکنان دولت ،در بسیاری از موارد از نتای مثبتی برخوردار نیست موضوعی ک ع یتوا بایود بوویژا در
مراکزی ک ماییت آموزشی کارکنان دولت را دارند زیر نظر باشد یرچند ک من اعتتاد دارم آمووزش صورف نیوز ن ویتوانود
چارۀ ی مشکالع سازمانی باشد ولی پرواضح است ک یک آموزش موثر میتواند ک ک قابل توجهی بو پیشوبرد ایوداف
سازمان کند .برای یک آموزش موثر نیازمند یک برنام آموزشی قوی و منسجم یستیم و ایون برنامو یوا خودشوان نیازمنود
ویژگییای متفاوتی یستند .ک خود باث بسیار ع یتی از اثربخشی آموزش کارکنان است و ب عنووان یوک پیشوران بسویار
قوی میتواند پیت بینی کنندۀ موبتیت یک برنامۀ آموزشی و یا شکست آن باشد
 با عنایت با توضیحات فوق ،میتوان ادعا نمود که بین فرهنگ سازمانی و آموزش کارکنان رابفه مثبتی
وجود دارد؟ لففا بفرمایید که چه تمهیداتی برای توسعه فرهنگ سازمانی و آمووزش پوذیری کارکنوان
دولت میتوان به کار بست؟
مط ئنا رابط مستتیم و مثبتی بین این دو متول وجود دارد ببینید وقتی ما از برینوگ سوازمانی صوابت مویکنیم ،یعنوی از
شخصیت آن سازمان صابت میکنیم این شخصیت و برینگ بازتابی از مسایل ،تجربیواع یوا اسوتراتژی و روح حواکم بور
سازمان است وقتی ما این دو متول یعنی برینگ سازمانی را با امر آموزش کارکنان ارتباط میدییم یعنی چشومانوداز عینوی
از باوریا و ارزشیای مشترك بر ربتار ،ایدایا و اندیش اعضای آن سازمان را مشخص میکنیم چنانچ اشارا ن وودم االن
خییی از سازمانیای ما آمادگی و روح پذیرش دورایای آموزشی را ب روشنی دارنود کو ایون خوود برگربتو از برینوگ آن
سازمان و ب بیان درست ،برینگ سازمانی آن است اما تا اینجای قضی ییچ مشکیی ندارد یعنی ارتباط برینوگ سوازمانی
و آموزشپذیری ولی آیا این صرباً صورع و شکل ماجرا نیست ؟
در سؤاالع قبیی اشارا ن ودم ک چطور در آمریکا موضوم آموزشیای اثوربخت دارای ای یوت اسوت و بودجو یوای بسویار
زیادی نیز یزین می کنند سوال اینجاست ک آیا بارغ از برینگ سازمانی و آموزش پذیری ک صرباً صورع موضوم آموزش
کارکنان است ،ع ق و غنای این آموزش پذیری را میتوان در ابعاد ع یکردی سازمانی نیز مشاید ن ود؟
 بهنظر شما سبک رهبری و سیاستگذاری آموزشی در سازمانهای دولتی چگونه میتوانود بور توسوعه
آموزش کارکنان دولت تاثیرگذار باشد؟
سؤال خوبی پرسیدید بیشک دستداایای مختیف اجرایی بدون رایبر آموزشی مؤثر و موبق قادر ب اصالح و بهبود ع یکورد
خود و نیز پاسخدوی مسئولیتیای روزابزون خویت نخوایند بوود ایون یعنوی ی وان ای یوت امووزش بو عنووان یکوی از
زیرساخت یای پایدار در بالندگی سازمانی سبک ریبری ،بارغ از قوانین موجود درحوزا آموزش کارکنوان دولوت ،بو راحتوی
میتواند با توج ب ندرشیایی ک دارد ،لزوم یادگیری و توسع برینگ اموزشی را ب ی کاران سطوح پایین انتتال دید بو
عبارتی نداا باال ب پایینِ نیاز ب آموزش ک شاید بدویم متعالیترین وضعیت موجود در ایجواد اط ینوان از آینودا سوازمان در
ارتباط با برینگ سازمانی و آموزش پذیری آن است در این شرایط ایجاد میشود حت ا تاکنون ایون ج یو را باریوا و باریوا
شنیدااید ک گفت اند و گفت ایم موبتیت سازمان در تامین ایداف و انجام مسئولیتیای اجت اعیاش تا حد بسویار زیوادی بو

مدیران آن بستدی دارد اگر مدیران وظایف خود را ب ناو عالی انجام دیند ،سازمان ب ایدابت میرسد ک یکوی از مهوم-
ترین عناصر موبتیت این مدیران و ا لبت در کنارشان سایر کارکنان ،ی ان آموزش است بنابراین سوبک ریبوری و مودیریت
کالن و خرد مج وع مدیریتی و سازمانی ،بدون شک در موبتیت و یا شکست سازمانی اثرگذار خواید بود
 در پایان اگر دیدگاه و نظری در حوزه برنامه ریوزی راهبوردی حووزه آمووزش کارکنوان دولوت داریود
بفرمایید.
خییی م نونم از این ک چنین موقعیت باث و گفتدوی مفیدی را بوجود آوردید بتط الزم است با توج ب اینک من خوودم
را از این مج وع میدونم موضوعی را عرض کنم ک میتواند از ای یت باالیی برخوردار باشد مرکز آموزش مدیریت دولتی
نباید وارد موضوم تخصص شود تخصص برای دانشداا است دو موضوم تربیت و آموزش را باید از یکدیدر جدا ن ود مرکوز
بایستی مرجع تربیت مدیران رایبردی کشور باشد ن تخصص گرایی آنان برای تخصص یور مودیر و کارشناسوی مویتوانود
دورا یای تخصصی را در دانشداا مربوط سپری ن ایود بنوابراین مرکوز بایسوتی در حووزا برنامو ریوزی بیندمودع مودیران
رایبردی کشور ورود ن اید

