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  TPMدر سيستم  10015نقش آموزش و استاندارد ايزو 
 آرش حق شنو : نويسنده 

   QM  نت کيفيتی – حذف شش ضايعه بزرگ   - نيازسنجي آموزشي – 10015ايزو  :وازه هاي كليدي 

 TPMنقش آموزش در بهبود اهداف  – AMنت خودكار 

 :چكيده 

، يكي از مهمترين عوامل تـاثير گـذار در هـر     )   TPM(و تعميرات بهره ور فراگير سيستمهاي نگهداري  هشتگانه ازاركان آموزش بعنوان ركني
  .فرآيندي است 

تنوع در طراحي و سـاخت ماشـين آالت صـنعتي ،  و ورود     ،و يكه تازي علم اتوماسيون صنعتي و مكاترونيك در صنايع  فنونبا پيشرفت علوم و 
، حفظ و نگهداري اين ماشين آالت نيازمند آموزش در سطوح مختلـف از مـديران رده    برداري اطالعات و تكنولوژي نوين در صنايع كشور ، بهره

ميـرات  باال جهت اتخاذ تصميمات مديريتي تا اپراتورها و كارشناسان توليد و نگهداري و تعميرات جهت راه اندازي ، بهره برداري و نگهداري و تع
، و با اعتقـاد بـه      TPMاز جمله  ،تاثير گذاري آن در سيستمهاي نگهداري و تعميرات  وش آموزش در اين مقاله با توجه به ارز. آنها ، مي باشد 

در اين باور كه هر امري بخصوي امر پر اهميت آموزش بايد از ديدگاه اصولي و استاندارد آن مورد ارزيابي قرار گيرد ، بـه بررسـي نقـش آمـوزش     
  . پرداخته شده است )  10015ايزو  (زش آمو با معرفي سيستم استاندارد   TPMسيستم 

  ، خطوط راهنماي كلي مديريت كيفيت جهت سيستم آموزش بعنوان 10015استاندارد ايزو از ديدگاه آموزش 

 )Quality management-guidelines for training -(iso 10015)  (  ، فرآيند فراهم آوري و توسعه دانش، مهارت ها و رفتارها به به
  .اطالق مي گردد رآورده ساختن الزامات آن منظور ب

 و مطـابق بـا اسـتاندارد     آن  و ارزيابي اثربخشـي  يآموزش دوره هاي نيازسنجي ، برنامه ريزي ، برگزاري در چهار مرحله آموزش در اين سيستم 
ISO 10015  براين با توجه به اهميت آمـوزش در  بنا. بعدي مي باشدهر مرحله به عنوان ورودي مرحله  يدر اين روش خروج .صورت مي گيرد

 حصول اطمينان از شناسايي و اجراي دقيق الزامات سيستم مديريت آموزش در تمامي مراحل اجراي آمـوزش  ،   TPMصنايع و از جمله سيستم 
)  ISO 10015( ، سعي در معرفي سيستم استاندارد آموزش ده در سازمان طي يك مكانيزم مشخص به منظور دستيابي به اهداف مشخص ش و

  :بقول يكي از اساتيد بزرگ كه مي گويد  .و نقش آن در بهبود سيستمهاي نگهداري و تعميرات ، بهره وري  و تعالي سازماني مي نمائيم 

   بيافزائيدآموزش  بودجهاز هر هزينه اي بكاهيد ولي به 

 يگيالن يكي از شركتهايدر   اين زمينه به فعاليتهاي انجام گرفته در ، صنايعآموزش در و تاثير فرآيند  بعنوان يك مطالعه مورديما در اين مقاله 
و بـه ايـن بهانـه از زحمـات بيـدريغ مـديريت       پرداخته    TPMمي باشد ، بخصوص در ارتباط با سيستم  10015كه در حال اخذ گواهينامه ايزو 

را جهت رفاه حال آموزش بينندگان تدارك ديده انـد  و سـعي در   كه اعتقاد عجيبي به مبحث آموزش داشته و امكانات بسياري  شركتمحترم آن 
  . نمايمدانش محور ساختن اين شركت دولتي داشته ، تشكر و قدرداني مي 
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  :قدمه م

 و شركتها اعم از خصوصي و دولتي برامرآموزش ، يكيسسات ، سازمانها وامروزه مبحث استانداردنمودن آموزش باتوجه به سرمايه گذاري كالن م
از مفاهيم و مطالب آموزشي  يدر اين استاندارد كه بحق يكي از منحصربفردترين استانداردها در زمينه آموزش است ، دنياي.از ضروريات مي باشد 

اده سـازي  با پي. اين استاندارد براي ايجاد ، اجرا و نگهداري فرآيند آموزشي سازمانها ، شركتها و موسسات  بسيار اثربخش خواهد بود . نهفته است
باريك بيني و ظرايف اين استاندارد در مقوله . زبان جهاني خود را همنوا ساخت  اين استاندارد در فرآيندهاي آموزش شركت و سازمانها مي توان با

نمـودن   هاي اثربخشي آموزش ، بهره وري آموزش ، اعتباربخشي آموزش و دهها موارد ديگر و در عين حال با زباني ساده و بـي آاليـش مطـرح   
اين استاندارد مي خواهد پارادايم ساده انديشي و سطحي نگري بـه فرآينـد    .از ويژگيهاي ممتاز اين استاندارد است  ،مباحث پيچيده و فني آموزش

تند در حقيقت بـه تشـريج الزامـات ، مسـ     ) : ISO 10015( اين استاندارد  آموزش را با رويكردي حرفه اي و تخصصي به امر آموزش تغيير دهد
  .سازي و چگونگي مميزي سيستم آموزش مي پردازد 

راهنماي اسـتاندارد   كهاست ، نقش اين استاندارد    TPMو اولين گام براي استقرار گام به گام سيستم  ركنباتوجه به اينكه آموزش اصلي ترين 
(    TPM1كـه بـه عصـر       TPMتـداي پيـدايش سيسـتم    از اب. نيز مي باشد بيشتر از پيش نمود پيدا مي كند ) استاندارد كيفيت (  9000ايزو 

د ، همواره آموزش جزء ركن اصلي اين سيسـتم  ناميده ش ) 1993-1994(  TPM3  كه   TPM معروف است تا ويرايش جديد )  1988-1971
  ) .تقاء پيدا نمود به هشت ركن ار 1993به شش ركن و در سال  1989-1992در سال . پنج ركن داشت     TPMدر ابتدا . ( بوده است 

TPM     با توجه به اينكه در نمي شود  حاصلو اين امر جزء با آموزش ، باال در امور نگهداري و تعميرات نياز دارد سطح به مهارتهايTPM3   
( راهنمـاي  در حقيقـت خطـوط    10015افـزوده شـده اسـت و از آنجائيكـه اسـتاندارد      )  QM( ركن ديگري به اين سيستم با عنوان نت كيفيتي 

Guideline  ( گرددمديريت كيفيت است ، اهميت آموزش بيشتر مشخص مي  .  

سـنتي و  شناسـايي روشـهاي    به بررسي فرآيند آموزش در چهار مرحلـه پرداختـه  و بـا   ،  10015در اين مقاله سعي شده است با معرفي استاندارد 
  .  اهكارهاي الزم جهت بهبود سيستم نت را بيابيم ر پرداخته و  TPM ضرورت  و اثربخشي آموزش دربه  جديدروشهاي 

  :10015در استاندارد ) Training(  تعريف آموزش

دانش،  آموزش يك فرآيند چهار مرحله اي است كه به نيازسنجي ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي نتايج آموزش پرداخته و  با فراهم آوردن و توسعه
  .ساختن الزامات سيستم مديريت آموزش دارد  مهارت ها و رفتارها سعي در برآورده

  :آموزش در جهان امروز  دانش و اهميت

سپس با ابزار گرايي و آشنايي با علوم بـرق و  . در ابتدا اقتصاد مبتني بر كشاورزي بود . انسان تاكنون دو دوره اقتصادي را پشت سر گذاشته است 
امـا  در عصـر   . دوره ها زمين و كار اصلي ترين عناصر و سرمايه هاي آدمي تلقي مي شدند در اين .مكانيك دوره اقتصاد صنعتي پايه گذاري شد 

موسوم است هرچند زمين و كار دو مزيت مناسب در برتري جويي ها محسوب مي شوند ، وليكن مزيـت   "اطالعات و دانش "كنوني كه به عصر 
كتهاي دنيا برتري اصلي خود را نه در داراييهاي انباشته ناشي از كارخانجـات و  هم اكنون بزرگترين شر .نهفته است  "سرمايه دانشي  "اصلي در 

  .كسب نموده اند  "دانش در جريان فرآيندهاي حود  "حتي بازار بزرگ ، بلكه در

حظه مـي شـود ،   همچنان كه مال. در سه اقتصاد مذكور مي باشد  "دانش  "و  "زمين  "،  "سرمايه  "،  "نيروي كار  "نشانگر حضور  1نمودار 
  . ياد مي شود  "اقتصاد دانش محور  "اقتصاد امروز آن چنان برپايه دانش شكل گرفته كه از آن به عنوان 
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  روند تعميق و ميزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان -1نمودار 

د بنابراين در عصر اطالعات و دانش ، آموزش يكي مي دانيم كه فراهم آوري ، كسب و توسعه دانش توسط فرآيندي به نام آموزش شكل مي گير
آموزش و كسب علم و دانش تا جايي حايز اهميت است كـه  در سـال    .از مهمترين فرآيندهاي هر سازماني است كه بايد به آن توجه خاص نمود 

  :را بدين صورت مطرح كرد كارمند  112000با بيش از  HPشعار چشم انداز اصلي شركت )  Frank Carruba( فرانك كاروبا  1995

  "، مي دانست ) بود  HPآنچه را كه در زهن خبرگان متخصص ( آن چه را كه مي دانست  HP اگر  "

  :  TPMو فرهنگ سازي درآموزش ضرورت 

 –حاضر است تا جاييكه طـي چنـد سـال اخيـر بـدنبال آگـاهي از ارزش سـرمايه هـاي فكـري           صردانش و اطالعات از مشخصه هاي كليدي ع
 در سيستمهاي نگهداري و تعميرات با توجه به تخصصي بودن فعاليتها ، .صاحبنظران و متفكرين زيادي سعي در مديريت اين دارايي مهم داشتند 

در )   TPM(بعنوان يكي ازاركان هشتگانه سيستمهاي نگهداري و تعميـرات بهـره ور فراگيـر     نيازي ضروري به نظر مي رسد تا جائيكه  آموزش
  .فته شده است نظر گر

تمامي افرادي كه درگير اجراي نظام نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير هسـتند بايـد آمـوزش    كه يك فرهنگ ژاپني است    TPMدر فرهنگ 
اركنان بايستي ك . نيازمند آموزش هستنداز رده هاي باال و مديريت تا رده هاي پائين و اپراتورها  ، همه سطوح سازماني  يديدگاهچنين با . ببينند 

در تمامي سطوح آموزش ببينند بگونه اي كه تعهد سازمان در عرضه محصوالت با كيفيت الزم و بهنگام در يك بازار به سرعت درحال تغيير كـه  
كـاري بـوده ،   پر با توجه به اينكه  مـردم ژاپـن انسـانهاي فعـال و     .افزايش مي يابد ، برآورده گردد  "در آن خواسته ها و انتظارات مشتريان دايما

  :اپيدمي شده و بايد بگوييم كه  آنجافرهنگ كار گروهي در 

  !نه تنها كار كردن در ژاپن عبادت است ، بلكه يك عادت است 
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پس براي استفاده از هر سيستمي بايد به فرهنگ كاري كشور صادر كننده و مبدع . انديشه ، گفتار ، رفتار و عادت است : فرهنگ نشات گرفته از 
بعبارت ديگر قبل از هر چيز بايد انديشه ، گفتار ، رفتارسازماني و حتي عادات كارگران را با سيسـتم مـورد نظـر    . سيستم نيز توجه خاص نمود  آن

بـا توجـه بـه شاخصـها و اهـداف موجـود ، اطـالع از         TPMدر  .تطبيق داد  و اين امر تنها با آموزش آنهم با گذشت زمان الزم امكانپذير است 
  .نگ كارگروهي در كشورژاپن و اهميت توجه به آموزش ، يكي از ستونهاي هشتگانه اين سيستم بر آموزش بنا نهاده شده است فره

  
 TPM اصول هشتگانه - 1شكل 

 (   T يكـي از معـاني حـرف   . تعليم و تربيت فراگير جهت افزايش ميزان مهارت و بهبود روحيه دركارهاي گروهي اسـت    TPMيكي از اصول 
TOTAL   ( درTPM  در مبحث آموزش اين بدان معناست كه همه افراد در سازمان بايد . بمعناي فراگير اشاره به جنبه مشاركت همگاني دارد

  !ضرورت اين آموزش همگاني چيست ؟ "ولي واقعا. آموزش ببينند 

ارشد سازمان كه حامي اصلي اين سيستم خواهد بود تـا  از مديريت . است  TPMاولين دليل و شايد مهمترين علت ايجاد زبان مشترك در زمينه 
همه بايد اهداف اين سيستم را بشناسند ، با اصطالحات و شاخصـهاي آن  . اپراتورها همه بايد ديدگاه مشخصي نسبت به اين سيستم داشته باشند 

نمي توان گفت فقط پرسنل نگهـداري   .يحي گام بردارند آشنا شوند تا بتوانند در راه بهبود سازمان در زمينه نت بطرز صح) در حيطه كاري خود ( 
نـابراين  و تعميرات بايد اين آموزشها را ببينند زيرا كه بسياري از سياستگذاريها و تعيين اهداف در سازمان توسط مديران سازمان اتخاذ مي شـود ب 

نـه تنهـا آمـوزش افـراد      "ليد در اين زمينه نداسته باشند مسلمااگر مديران از اين سيستم مطلع نبوده و زبان و ديدگاه مشتركي با پرسنل نت و تو
  :آموزش براي دو گروه درنظر گرفته مي شود  بطوركلي پس .نمي رسد نيز داشت بلكه اين سيستم به اهداف خود  هدثمره اي نخوا

  آموزش مديران  -1

ان سـاده و يـا تـازه كـار ، اپراتورهـا و در برخـي مـوارد        شايد وقتي صحبت از آموزش مي شود همه توجهات معطوف به آموزش تعدادي از كارگر
بسياري از موارد مشاهده شده است كه سازماني تصميم به استقرار يك سيستم . بنمايدتعميركاران بشود وآموزش براي مديران امري غير ضروري 

گيرنده در اين سيسـتم را ، مـديران ميـاني و حتـي      اعضاي كميته هاي اصلي و تصميم.  گيردمي ... و  TPMشش سيگما ، ايزو ، : نوين  مانند 
در مورد مسايل مختلف بحث و گفتگو مي كنند و حتي اتخاذ تصميم مي نمايند بدون اينكه حتي ساعتي در . ارشد سازمان تشكيل مي دهند مدير

موفق به اخذ گواهينامه سيسـتم و يـا    حتي اگر اين سازمان. خوب نتيجه مشخص است . دوره هاي آموزشي سيستم مورد نظر حاضر شده باشند 
خواهيد ديد كه در آينده و پس از اخذ گواهينامه ، در مراقبت از حفظ  "استاندارد مربوطه شده باشد ، اين گواهينامه جنبه تشريفاتي داشته و مسلما
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موش مديران با الگوي شايسـتگي بسـيار الزم و   آن دچار مشكل مي شوند و حتي جا براي سوء استفاده افراد منتطر الوقت باز مي شود  بنابراين آ
  .ضروري مي نمايد 

اثر مديران برجسته در كسب درآمد ، سود و موفقيت سـازماني ، امـروزه بخـوبي در    . مديران همواره نقش مهم و حياتي در سازمانها ايفا مي كنند 
تهديدها و فرصتهاي عصر حاضر ، مدير را بعنوان منبعي حيـاتي در   هاز سوي ديگر پاسخ سريع ب.  بسياري از سازمانهاي موفق بارز و آشكار است

پس سـرمايه گـذاري در   . حل مسايل در سازمانها مطرح ساخته كه بر اين اساس نياز سازمانها به مديران شايسته بيش از پيش آشكار شده است 
در رونـدكارها تاثيرگدازنـد   % 30د بودند كـه مـديران تنهـا    در سالهاي گذشته كارشناسان معتق .امر آموزش  و توسعه مديران انري ضروري است 

چـرا كـه يـك تصـميم     ! در نيل به اهداف سازماني تاثير گذارنـد  % 100رسيده شايد در آينده نزديك بتوان گفت مديران % 90امروزه اين رقم به 
در مواردي باعث شكست در انجام يك پـروژه بـزرگ    اشتباه بدليل عدم آگاهي مساويست با از دست دادن فرصتها و اين يعني عدم بهبود و حتي

آشنا شوند ، شاخصها و اهداف اين سيستم را بشناسند تا در تعيين اهداف و برنامـه هـاي    TPMبنابراين مديران بايد حداقل با مفاهيم  .مي شود 
تگذاري و بازنگري در راه رسيدن به اهداف ساززماني گـام  خرد و كالن بتوانند با اطالع كامل برناه ريزي كنند و با ارزيابي نتايج حاصله ، يه سياس

مـدير خـود را از    300يكي از بزرگترين شـركتهاي مهندسـي اروپـايي ،     KMPGآموزش مديران تا جايي حائز اهميت است كه شركت .بردارند 
  .تعريف نمود  "ي جامعه و ديدگاههاي آنان آشنايي مديران با نيازهاي واقع "اقصي نقاط جهان جمع نمود واستراتژي دانشي خود را به صورت 

 

 :آموزش پرسنل   -2
 

،  TPMدر فرهنـگ كـاري   . تعليم و آموزش مي تواند بر اساس اهداف و وظايف اشكال مختلفي داشـته باشـد   . آموزش واقعه اي يكباره نيست 
ز طريق آن ضروري است چنين تعلـيم و آموزشـي   تعليم و آموزش براي دستيابي و حفظ سطوح جديد عملكرد و تجهيزات و سپس بهبود مستمر ا

  :شامل دو گروه آموزش مي شود  "موفق ، وسعت مي بخشند و معموال TPMطيف نيازها را براي فرهنگ كاري 
  
 :عمومي آموزش  •

خود را مجـاب   "د مسلماوقتي پرسنل از تاثير مثبت عملي اطمينان داشته باش. آشنا شنود  TPMكليه پرسنل بايد با مفاهيم و اثرات مثبت اجراي 
كمـك مـي كنـد بلكـه باعـث بهبـود روحيـه و         TPMاين عمل نه تنها به اجـراي صـحيح   . به انجام وظايف خود در ارتباط آن عمل مي نمايد 

خشنودي در بنابراين با ايجاد . رضايتمندي پرسنل مربوطه مي شود با توجه به اينكه يكي از ابعاد انگيزش احساس موفقيت و رضايت از كار است 
 .گرسنل و افزايش روحيه آنها مي توان در آنها احساس مفيد بودن را بوجود آورده و بدين طريق در انجام درست كارها اطمينان حاصل نمود 

 
 ) :خاص (  آموزش تخصصي •

بايـد دوره هـاي   ) راتورهـا  تعميركـاران و اپ ( را ببينند پرسـنل خـاص    TPMبراينكه همه  پرسنل بايد دروه هاي عمومي  عالوهTPMدر اجراي 
  . خاصي مرتبط با حوزه كاري خود را بگذرانند 

گروه هـاي كـايزني در   . الزم و ضروري است  TPMاين دوره ها جهت كسب مهارت بيشتر بخشهاي مختلف كارخانه جهت همكاري در اجراي 
TPM  ه به خوبي آشنا شوند تـا امـورات محولـه را بـه نحـو      كه مسئول انجام وظايق مشخصي هستند بايد با اصول و نحوه انجام وظايف محول

در سازمان مربوطـه منـافع زيـادي بـراي سـازمان در برخواهـد        TPMافزايش سطح مهارت پرسنل در سالهاي آتي اجراي   .احسن انجام دهند 
  .داشت

و قادر  دوقت زيادي را صرف آموزش آنان كنن درصورتيكه كاركنان نت از مهارت بااليي برخوردارباشند نيازي نيست كه سرپرستان و مديرات فني
ي و زمانبندي كارها ، تعيين نيازهاي آموزشي و انجام آناليز داليل خرابيها اختصاص دهند در نتيجه سازمان ريزخواهند بود وقت خود را به برنامه 
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درصد زمان عمليات نـت صـرف    30تا  10 "حدوداازيك سازمان منفعل و واكنشي تبديل به يك سازمان مبتني بر تفكر و حل مساله خواهد شد و
  .حل مشكل و انجام اقدامات اصالحي خواهد شد  

تعميرات پرسنل توليد و اپراتورها نيز با توجه به اينكه نزديكترين فرد به ماشين هستند با آموزشهاي الزم مي توانند كمك شاياني به بخش نت در 
گيركردن مواد اوليه ، تعويض قطعات پرمصرف : مثل رفع خرابيهاي جزيي ( آنها زمان كمي نياز دارد بسياري از اعمال كوچك كه انجام . بنمايند 

از زمـان   "اگر توسط پرسنل توليد انجام شـود اوال .. ) بازوبسته نمودن قطعات ساده و نظافت آنها و در دستگاه كه نياز به تخصص خاصي ندارد ، 
جهت حضـور  )  WATTING TIME( از زمان انتظار  "ثانيا.واند صرف امور مهمتري در نت گردد كاري پرسنل نت كاسته كه اين زمان مي ت

چـون پرسـنل توليـد و     "ثالثـا . پرسنل نت و انجام اين تعميرات كاسته مي شود  و  بدين ترتيب زمان در دسترس جهت توليد افزايش مـي يابـد   
و سريعتر مي تواننـد  ) قلق آن را بهتر مي دانند  "اصطالحا( گاه خود بيشتر آشنا هستند اپراتورها نزديكترين فرد به دستگاه هستند با وضعيت دست

اين است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته ، شركتها دنبال تربيت افراد چند مهارته هستند تا عالوه بـر كـاهش هزينـه هـا     . رفع عيب نمايند 
  .را بدين طريق كاهش دهند )  MTTR( زمان رفع عيوب 

  
  

  : 10015ش در استاندارد چرخه آموز
  

در اين استاندارد فرآيند آموزش شامل چهار مرحله است و مديريت بايد به منظور جبران فاصله مربوط به شايستگي موجود نسـبت بـه شايسـتگي    
  :قرار دهد  )مديريت آموزش (  اين فرآيند مورد نظارتمورد انتظار ، مراحل زير را در 

 زشيتعيين نيازهاي آمو -1
 طراحي و برنامه ريزي آموزش -2
 اجراي آموزش -3
 :شارزيابي نتايج آموز -4

  :دي است و مديريت ناظر براين مراحل عنشان داده شده است ، خروجي هر مرحله ، ورودي مرحله ب ) 2(  همانطوريكه در شكل زير 

  
  چرخه آموزش -2شكل                           

  
بـه نيـاز سـنجي آموزشـي پرداختـه و      ... سطح تحصيالت ، نوع شـغل ، پيچيـدگي دسـتگاه و    : ه به پارامترهاي بنابراين براي كاركنان نت با توج

در نهايت با ارزيابي اثربخشـي آموزشـهاي داده   . آموزشهاي الزم  براي افراد مختلف تعيين و سپس به برنامه ريزي و اجراي آموزش مي پردازيم 
  .است  10015اين فرآيند همان فرآيند آموزش در سيستم ايزو . حي مي پردازيم شده به بازنگري و انجام اقدامات اصال
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 :نياز سنجي آموزشي  -1
 

تعيين و شايستگي كاركنان بـراي انجـام آن كـار را    ) در اينجا كارهايي كه بر امور نت ( سازمان بايد ميزان شايستگي مورد نياز براي هركاري را  
تعيين نياز هـاي آموزشـي بايـد بـر مبنـاي       . دن كاستيهاي احتمالي مربوط به شايستگي ، تهيه نمايد طرف كرارزيابي كند و طرحهايي را براي بر

درصـورت انجـام يـك    .ر سازمان در مقايسه با شايسـتگي موجـود كاركنـان ، صـورت گيـرد      تجزيه و تحليل نيازهاي فعلي و نيازهاي مورد انتظا
موارد آموزشي خاصي شناسايي مي شود و كاركنان تنها در ، درمورد هريك از كاركنان ، نت با اموردر گير نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان 

كالسهاي آموزشي خاص خودشان شركت خواهند كرد و در اينصورت ازبرگزاري كالسهاي عمومي براي كليه كاركنان كه زمانبر و پرهزينه است 
بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه      . نند و اثربخشي الزم را نيز دارا نيستند جلوگيري بعمل مي آيـد  و نمي توانند نيازهاي آموزشي را بطوركامل برطرف ك

شاخصهاي سطح مهارت استفاده كرد و درنظرگرفتن شاخص تعداد سـاعات آموزشـي نمـي توانـد     داشت كه براي تعيين اثربخشي آموزش بايد از 
  :زير را طي نمود  بنابراين جهت تعيين نيازهاي آموزشي بايد مراحل. مناسب باشد

  
  :نيازهاي سازمانتعيين  -الف

  
عيـين  قبل از شروع فرآيند آموزش ، ابتدا بايد خط مشي آموزشي سازمان تدوين و الزامات مديريت در راستاي نت و منابع بعنوان يك درونداد در ت

   . راستاي تامين نيازهاي سازمان مي باشند  نيازهاي آموزشي مورد توجه قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه آموزشهاي مورد نياز در
  
  :تعيين ، تجزيه و تحليل وضعيت كنوني و الزامات مربوط به شايستگي   -ب

ا ارزيابي عملكـرد كـاري ، مـي توانـد مـورد      بكاري و  فاين مستندات هنگام تعيين وظاي. ستندسازي شود مالزامات مربوط به شايستگي بايستي 
با اسـتفاده از  TPMيت كنوني سازمان ازنظر آموزشي و نيازهاي آتي سازمان متناسب با مقاصد راهبردي و اهداف سيستم وضع. ارزيابي قرارگيرد 

  :مانند . منابع دروني و بيروني مشخص مي شود
  سوا بق حاصل از دوره هاي آموزشي قبلي يا جاري •
  ارزيابي سازمان از شايستگي كاركنان براي انجام كارهاي خاص •
  لي و تغييرات فصلي در مورد كاركنان موقتيگردش پرسن •
 .دسيابي به اهداف سازمان مشخص مي كند راستاي در  رادرخواستهاي دريافتي از پرسنل كه فرصتهاي پيشرفت شخصي  •
 ....نتايج بازنگري هاي فرآيند و اقدامات اصالحي و  •

همچنين چيـنش افـراد   . الزم جهت اخذ آن جايگاه شغلي را دارا باشد در اين مرحله بايد توجه نمود كه شاغل بايد تجربه، تحصيالت وآموزشهاي 
بارها شاهد بروز حـوادثي جبـران ناپـذير بعلـت عـدم       .درهرجايگاه شغلي بايد با توجه به معيارهاي تجربه،مهارت،تحصيالت وآموزش انجام گيرد 

توليدي مي گذرد بعلت قرارگيري در شغلي كه تخصص الزم روز از شروع كار وي در يك شركت  45شخصي كه . رعايت اين مرحله كاري بوديم
اينگونه حوادث در كشور ما كم اتفـاق نمـي   . در آنجا را نداشته و آموزشات الزمه را نديده است دچار حادثه شده و دست خود را از دست مي دهد 

  .افتند 
  
  :بازنگري شايستگي  -ج
  

نشان مي دهد بايستي و سوابقي كه فهرست شايستگي هر يك ازكاركنان را )  TPM( د نت مدارك نشاندهنده شايستگي مورد انتظار براي فرآين
  :روشهاي مورد استفاده براي بازنگري عبارتند از.بطور منظم مورد بررسي قرار گيرد 

  انجام مصاحبه با افراد  •



8 
 

  تكميل پرسشنامه ها ي طراحي شده توسط كاركنان ، سرپرستان و مديران •
  مشاهدات •
  ي و جلساتبحث گروه •
  اطالعات اراده شده توسط متخصصين در اين زمينه •

  .و عملكرد آنها مربوط مي شود ) وظايف شغلي كاركنان در امدر نت ( اين بازنگري مربوط به وظايف مورد نظر 
  
  :تعيين فاصله هاي مربوط به شايستگي  -د
  

فاصله موجود بين شـرايط هـر فـرد بـا      .هاي مربوط تعيين و ثبت گردد  شايستگي موجود بايستي با شايستگي مورد انتظار مقايسه شود تا فاصله
 توجه به جايگاه سازماني و شناسنامه مشاغل تهيه شده در واحد آموزشي ، شناسايي و به عنوان ورودي در تعيـين نيازهـاي آموزشـي افـراد مـورد     

  .   استفاده قرار مي گيرد
  
  :اين راه حلها از طرق زير قابل شناسايي و رفع است  :ايستگي شناسايي راه حلهاي رفع اختالف مربوط به ش -ه
  آموزش  •
  طراحي مجدد فرآيند نت •
  برونسپاري آموزش و استفاده از مشاورين نت •
به كار ديگري گمارده شوند و از افراد اليق و مستعدي كه توانايي انجام افرادي كه در شغل مورد نظر كارآيي الزم را ندارند : گردش شغلي  •

  .ر تخصصي تري را دارند در آنجا استفاده شودامو
  اصالح روش اجرايي نگهداري و تعميرات •
  ...و  بهبود ساير منابع •

  
  :تعيين مشخصه هاي نيازهاي آموزشي  -و
  

هنگامي كه يك راه حل آموزشي براي رفع فاصله هاي مربـوط بـه شايسـتگي انتخـاب گرديـد ، نيازهـاي آموزشـي بايسـتي مشـخص شـده و           
اين مدرك بعنوان ورودي مرحله طراحي و برنامه ريزي آموزشي بايد بعنوان سابقه اي از اهـداف سـازمان جهـت نظـارت در      .ازي گردد مستندس

  :نمونه اي از فرم نيازسنجي آموزشي را مشاهده مي كنيد  "ذيال .فرآيند آموزش نگهداري شود 
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 عنوان سند  ..................شركت 
موزشيفرم نيازسنجي آ  

       TR – 01-01: كد فرم
                          A: بازنگري
                           1:صفحه

  

  :عنوان شغلي :                                                نام و نام خانواگي
 :       نام واحد/دمتمحل خ :                                                         كد پرسنلي 

 :تاييد مدير آموزش                                            :                 تنظيم كننده
 :تاريخ و امضاء :                                                             تاريخ و امضاء

 فرم نياز سنجي آموزشي – 1جدول 

 :طراحي و برنامه ريزي آموزش  -2
 

  :موارد زير است  اين مرحله كه اساس برنامه آموزشي است شامل
طراحي و برنامه ريزي اقداماتي كه بايستي در جهت پرداختن به فاصله هاي مربوط به شايستگيها، به منظور دستيابي به اهـداف سـازمان ،    •

  .انجام گيرد 
 تعيين معيارهاي ارزشيابي نتايج آموزش و نظارت بركليه دوره هاي آموزشي •

 
  :زش بايد به موارد زير توجه شود براي طراحي و برنامه ريزي صحيح در آمو

مالحظات مالي ، الزامات مربوط به زمان و زمانبندي برنامه ، الزامات مربـوط بـه خـط مشـي آمـوزش ، قابليـت       : تعيين محدوديتها شامل  •
 ..دسترسي ، انگيزش و توانايي افرادي كه بايد آموزش ببينند و 

وره
ع د

نو
  

يف
رد

  نام دوره  
  نحوه اجراء ماه دوم6 ماه اول6 

س  مالحظات
1  

س
2  

س
1  

س
2  

  ع ت

مي
مو
ع

  

             
             
             
             
             

صي
خص

ت
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روش آموزشي بـه منـابع ، محـدوديتها و    . نيازهاي آموزشي بايستي فهرست گردد روشهاي آموزشي بالقوه جهت تامين : روشهاي آموزش  •
 :زير باشد  حاالتاين روشها ممكن بصورت يكي از .اهداف فهرست شده بستگي دارد 

ا در اين روش كه در بسياري از سازمانها هنوز مرسـوم اسـت ، نيازسـنجي آموزشـي توسـط واحـده      : روش سنتي تعيين برنامه هاي آموزشي  -1
بدين صورت كه فرم نياز سنجي آموزشي توسط واحد آموزش به واحدها ارسال و آنها دوره هاي مورد نياز خود را ذكر مـي  . صورت مي گيرد 

 .اين دوره ها هرچند مشكالت آموزشي واحدها را ممكن است برطرف نمايد ولي ممكن است در راستاي اهداف سازماني نباشد . كنند 
در اين روش آموزش كليه پرسنل براساس وظيفه اي كه در سازمان جهـت  دسـتيابي بـه اهـداف اسـتراتژيك      : وظيفه روش جديد بر اساس  -2

كه )  TPMو توسط كميته ترويج در  10015كميته آ موزش در استاندارد ( نياز سنجي توسط كميته اي.سازمان برعهده دارند انجام مي شود 
در آن عضويت دارند براساس اهداف استراتژيك و چشم انداز شركت كه توسط مديريت ارشد ابالغ شده اسـت ، انجـام    نمايندگان واحدها نيز

 .مي شود 
                                 

               
 مقايسه روشهاي  سنتي و جديد آموزش به نگرش تصوير  - 3شكل 

 
  

سازمان روشهاي آموزشي ممكن است موارد زير را شامل با توجه به برقراري روش سنتي يا نوين در هر 
  : باشد 

 :برگزاري دوره هاي آموزشي درون سازماني  -الف 

 :آموزشهاي عملي و كارآموزيها براي دو گروه بصورت زير انجام مي شود   :كارآموزيها و آموزشهاي عملي  
 

  : شامل مي شوند زير را در  اي، دوره هاين آموزشها :  نت براي پرسنل برنامه هاي آموزشي ويژه -1
ي ، بازوبسته نمودن قطعات ، نقشه خواني ، اندازه گيري فرسايش قطعـات ، بازرسـي فنـي ،    تميزكار: بازوبسته نمودن اجزاء ماشين شامل  

ي كرد كـه در  يكي از كارشناسان ارشد رشته مكانيك تعريف م.  ... تهيه مشخصات فني در تدوين شناسنامه تجهيزات ، سفارش قطعات و 
در يك شركت توليدي در هفته اول تعداد زيادي نقشه توسط مسئول كارآموزي شـركت در  ) كارشناسي ( دوران گذراندن دوره كارآموزي  

. يم سپس از ما خواستند تا همه را تا كـرده و ببنـد  . از ما خواسته شد كه تمامي نقشه ها را باز كرده و مطالعه كنيم . اختيار ما قرارداده شد 
نيز خود نيـاز بـه آمـوزش و     "تاكردن نقشه ها  "امروز كه چند سالي از آن موضوع مي گذرد و با نقشه ها سروكار دارم تازه مي فهمم كه 

 انجام داديم "تمرين دارد كه ما قبال
 
 روانكاري و ،) تجهيزاتعميرتآموزش (  خرابي رفع روشهاي ، فرسايش علل آموزش بررسي: آموزش شامل اين   :راحي و مونتاژ طبهبود   

 : MPكـه ويـژه مهندسـين در بهبـود طـرح تجهيـزات و          " قطعات يحاطر در بهسازي "و نيزآموزش  مونتاژ ماشين ويژه تعميركاران
Maintenance Prevention   است. 

فرم سوابق تعميراتي دسـتگاه ، فـرم   :  مانند( اطالعات تعميراتيو تكميل فرمهاي تعميرات  شامل آموزش ثبت:  راه اندازي آزمايشي ماشين 
   ...و تعمير  تعميرجهت بررسي نتايج بازرسي وضعيت ، راه اندازي آزمايشي ، ... )تعميرات اساسي و 

آشنايي با مفاهيم الكتريكي ، ساختار درختي تجهيزات و آشنايي با اجزاء دستگاه ، اصول : شامل : نگهداري و تعميرات تجهيزات الكتريكي  
 ....، آموزش ايمني تجهيزات الكتريكي در انجام تعميرات و  داري و تعميرات تجهيزات برقي ماشينهانگه

  ...آنها و تنظيمات و كاليبراسيون و   ابزار دقيقنگهداري و تعميرات تجهيزات  
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اپراتورها افزايش مهارت  نت و نيز جهت مشاركت بيشتر پرسنل توليدي در امور اين دوره ها :توليد براي پرسنل  ويژه برنامه هاي آموزشي -2
  :شامل   با ماشين سروكاردارند "و پرسنل توليدي است كه مستقيما

آنچه در مشاركت پرسنل توليدي مهم است ، اينست كه اين پرسـنل بايـد   : پيچ و مهره هاكنترل ديداري باز و بسته نمودن عالمتگذاري ،  
چندسـال پـيش هنگـام كـار بـا       .بي آموزش يابند تا بدرستي و با گشتاور الزم آنها را ببندند زريقه باز و بسته نمودن پيچ ها و مهره را بخو

وقتي يكي از تعميركاران براي بستن پيچ براي تعميركار آلماني يـك آچـار   . پرسنل تعميرات يك شركت آلماني شاهد موضوع جالبي بودم 
وي مي گفت براي بستن هر پيچي بايد از آچار مخصوص . را بسويش پرتاب كرد  فرانسه آورد ، تعميركار آلماني برسراو فرياد كشيد و آچار

استفاده از وسايل نامناسب باعث خوردگي پيچ و مهره ها شده و ممكن است بمرور زمان پيچ مربوطه چنان آسيبي ببيند .خود استفاده نمود 
 !نشدني اين هم نوعي آموزش فراموش .كه بازنمودن آن زمان زيادي بطول انجامد 

  
  !استفاده از ابزار نامناسب ممنوع  - 4شكل 

در بسياري از موارد مشاهده شده كه پرسنل از وجود يك پيچ آلن در قطعه اي بي اطالع بوده و با اعمال زور مضـاعف مـي خواسـت پـيچ     
ايـن يكـي از   . استهالك ماشين نيـز شـد   مورد نظر را بازنمايد بدين ترتيب نه تنها به پرسنل نت كمكي نكرد بلكه باعث خرابي دستگاه و 

چون نمي توانيم پرسنل توليدي را . مواردي است كه مسئولين را از دادن اختيار به گرسنل توليدي و مشاركت آنها در امر نت منع مي كند 
 .آموزش دهيم آنها را از مشاركت در امور نت منع كرده و آن را بجاي مشاركت ، مداخله تعبير مي كنيم 

  - پروانه ها شامل آشنايي با الكتروموتورها ، گيربكسها ، كوپلينكها ، تسمه: مهاي محرك و انتقال نيرو سيست 
 ...و   )مقدار روغن در سايت گالس ( بازرسي تجهيزات  ، زنجيرها 
واع جكها ، سنسورها و والوهـاي  شامل آشنايي با مفاهيم پايه ،  طرز كار ان: آشنايي با سيستمهاي پنوماتيك ، هيدروليك و الكتروپنوماتيك  

 ...سولنوئيدي ، شيرهاي اطمينان و 
  ...الكتريكي ساده و شامل آشنايي با اصول الكتريسيته ، ايمني در برق ، نت تجهيزات : برق صنعتي  
 :تربيت ، مشاوره و آموزش حين كار  

ن واحد ارائـه مـي گـردد ، آمـوزش حـين كـار نامنـد و در        در هما به آموزشهايي كه همزمان با اشتغال پرسنل توسط افراد مسئو ل واحد و
امكـان  ...  كمبود نيروي انساني ، كمبود زمان ، مشكالت مالي ، نـوع فرآينـد و   : بسياري از شركتهاي توليدي بدليل محدوديتهاي مختلف 

بعبـارت  . ز نزديك با دستگاه آشنا شـوند همچنين در بسياري از موارد نياز است كه پرسنل ا. برگزاري كالس وجود ندارد و يا محدود است 
  .از آموزش تئوري و عملي است كه از زمان توليد نيز نمي كاهد و از روشهاي مطلوب مديران توليد محور مي باشد  تركيبيديگر اين روش 
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 :خودآموزي  
هبود عملكرد خود بخصوص در امـور  اين روش در كارخانجاتي مرسوم است كه فرهنگ كاري در آنها بخوبي شكل گرفته و پرسنل جهت ب

نگهداري و تعميرات به مطالعه كاتالوگها و كتب مرتبط با مسايل كاري خود پرداخته و بدين طريق با افزايش سطح علمي و مهارتهاي خود 
  .نيل به اهداف سازمان گام مي نهند در 
  

 :شركت در دوره هاي آموزشي برون سازماني   - ب
 : ) TPM( نت كارگاههاي آموزشي  

) تعـداد محـدود   ( دربسياري از شركتها جهت فراگيري آموزشهاي تخصصي و بروزنمودن اطالعات در زمينه نگهداري و تعميرات ، افرادي 
فرستاده شـده و آن افـراد پـس از فراگيـري علـوم  و تكنولـوژي مربوطـه ، آنهـا را در         )  TPM( براي شركت در كارگاههاي مختلف نت 

  :از جمله . اين روش از جهات مختلف مثمرثمر مي باشد . ي خود براي ديگر پرسنل مربوطه ارائه مي دهند كارگاههاي درون سازمان
تقويـت پرسـنل شـركت كننـده در     ،   بروز بـودن اطالعـات نـت تخصصـي سـازمان     ،  بهينه سازي پرسنل در اختيار،   صرفه جويي مالي

 ...و ) ن ترتيب مطالب برايشان مرور مي شود بدي( كارگاههاي برون سازماني بدليل آموزش افراد ديگر 
 
 ) : 5S( دوره هاي خانه داري صنعتي  

راي كليه گروه هـا از دفتـر   بنابراين درصورتيكه اين دوره ب. شناخته شده است  TPMبعنوان فنداسيون ساختار  5Sهمانطوريكه مي دانيد 
TPMهداري و تعميرات مستحكم شده و با اطمينان بيشتري مي توان در ايـن  تا پرسنل توليد و نت آموزش داده شود ، پايه بناي نگ گرفته

  .ستون ها را يكي پس از ديگري برپانمود ) TPMساختار( بنا 

  
  

  ) 5S(  نظام آراستگي در محيط كار - 5شكل 
زي و ايمنـي  مـي پـردازد    نظافت  و تميزكاري، رهـايي از اقـالم غيرضـروري ،سـاماندهي ، استانداردسـا     : اين دوره كه به اصول پنجگانه 

نبايد بدنبال سيستمهاي حرفهاي نت در آن اجرا نمي شود ،  5Sشركتي كه . درحقيقت بنيان پاكيزگي و نظم و ترتيب در هرسازماني است 
 )TPM  (باشد سازماني كه در آن نظم وجود ندارد نمي تواند كه سيستم داشته . چنين پروژه اي دچارشكست مي شود  "برود زيرا مسلما .

همه ما دوست داريم وقتي بدنبال چيزي مـي  . تازيبايي نبينيم ، زيبايي نمي آفرينيم : همه ما انسانها زيبايي را دوست داريم و معتقديم كه 
پس بـا  . وقتي وارد محيط خانه يا محل كار مي شويم ، همه چيز را مرتب و همه جا را زيبا و پاكيزه ببينيم . گرديم ، آن را سريع پيدا كنيم 

مانند آن است ) 5S( اجراي نظام آراستگي در محيط كار  ":بقول آقاي دكتر البدوي  .به پرسنل خود ، در اين راه گام برداريم  5S آموزش 
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رسـه  كه فرزند خود را پس از يك تابستان طوالني با موهاي بلند و ژوليده به پيرايشگاه برده وچهره او را مرتب نمائيد تا براي رفتن بـه مد 
  ". آماده شود 

  

               
  

  5S واحد ساخت قطعات قبل و بعد از اجراي - 6شكل 
   
 :نگهداري و تعميرات تجهيزات الكتريكي  

. باتوجه به اهميت تجهيزات الكتريكي و تخصصي بودن آن بهتر اين است كه دوره هاي آموزشي آن توسط افراد متخصـص انحـام شـود    
  .در داخل سازمان نيز با استخدام مدرسان و متخصصين اين امر اجرا شوداين دوره ها مي تواند 

  
 ) :مجازي ( آموزش از راه دور  

به آموزشهايي كه از طريق ارائه جزوات ،سي دي و يا در قالب اطالع رسانيهاي الكترونيكـي  
ه از امروزه با وجود امكانات مجهز در امر آموزش و استفاد. صورت مي گيرد، اطالق مي شود 

آموزشهاي مجازي بسيار مورد استفاده قرار مي گيـرد  )   IT( اينترنت و تكنولوژي اطالعات 
همچنين دانشگاههاي مختلف جهان بكمـك موسسـات آموزشـي داخـل كشـور اقـدام بـه        .

برگزاري اين دوره ها ميكنند كه مي تواند مورد استفاده شركتهاي مختلف توليدي نيـز قـرار   
  .گيرد 

  
  )الكترونيكي ( زش مجازي آمو – 7شكل 

 ) : TPM( شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مرتبط  -ج 

يكـي از راههـاي حمايـت مـدير ارشـد ، فرسـتادن پرسـنل بـه         . مديريت ارشد سازمان اسـت   حمايتTPMاولين گام در استقرار سيستم 
اطي بين شركتهاي مختلف و نيز نقطه اتصال بين صنعت با توجه اينكه كنفرانسهاي علمي پل ارتب. سمينارهاي آموزشي است كنفرانسها و 

در ايـن كنفرانسـها كـه مقـاالت و     . و دانشگاه هستند ، مي توانند بيشترين و درعين حال جديدترين اطالعات را به سازمان ما انتقال دهند 
در شـفاف سـازي و برنامـه ريـزي     مباحث مختلفي از ديدگاههاي مختلف باتوجه به محورهاي تخصصي آن ، مطرح مي شوند مي تواننـد  

   .نيازهاي آموزشي شركت بيشترين كمك را بنمايند 
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  اولين همايش ملي نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير - 8شكل 
  

ايـن  .با تمام اين اوصاف ، معيارهاي انتخاب روشهاي مناسب بايستي تعيين شده و مستنسازي شود 
  :د موارد زير باش معيارها مي تواند شامل

مـدت زمـان   ،  گروه مورد نظـر بـراي آمـوزش   ،  اهداف آموزش،  هزينه،  تسهيالت،  زمان و مكان
  نحوه ارزيابي ، ارزشيابي و صدور گواهينامه،  آموزش و توالي اجرا

  
  :مشخصه هاي برنامه آموزشي 

ن ، الزامات مربوط به آموزش را فراهم آورد تا مشخصه هاي برنامه آموزشي بايد از اين نظر مناسب باشد كه درك روشني از نيازهاي سازما
در اين مشخصـات مـوراد زيـر بايـد     . مشخص كه آموزش گيرندگان در نتيجه اين آموزش توانايي دستيابي به چه اموري را خواهند داشت 

  :مورد عنايت قرارگيرد 
  شهاي آموزشي و شرح خالصه اي از مفاد آنرو،  اهداف آموزش،   مشخصات نيازهاي مربوط به آموزش،  الزامات و اهداف سازمان

عملكرد آموزش : معيارها و روشهاي تعيين شده براي ارزشيابي نتايج آموزش و اندازه گيري ،   زمانبندي و مدت دوره ها،  الزامات مالي
 ...و  گيرنده در حين كار،رضايت مديريت آموزش گيرنده ، رضايت آموزش گيرنده ف تاثير بر سازمان آموزش گيرنده

 
  :انتخاب پيمانكار آموزشي 

هر پيمانكار بالقوه داخلي يا بيروني آموزش ، بايد قبل از انتخاب شدن براي ارائه خدمات آموزشي مورد بررسي جدي قرارگيـرد بـه منظـور    
كتبـي خريـد بايـد    مطابق با الزامات مشخص شده مي باشـد، اطالعـات   ) دوره آموزشي ( حصول اطمينان از اينكه خدمت مورد خريداري  

اين توصيف مي تواند از طريق نامه  ، كاتالوگ و يا بروشور ارسالي توسط تـامين كننـده بـه واحـد     . خدمت مورد خريداري را توصيف نمايد
براي بهينه سازي ارزيابي تامين كنندگان خدمات آموزشي و سهولت در انتخاب پيمانكاران در دفعات بعـد ، از چـك    .آموزش صورت پذيرد

  .يست هاي تامين كنندگان خدمات آموزشي استفاده مي كنيم ل
  

 :اجراي آموزشي  -3
 

شخصي كه يك روش آموزشي را در عمل به كار مي گيرد كه يك پيمانكـارجزء بـه   ( در اجراي دوره هاي آموزشي ممكن است از مدرس 
و مطابق با روش  ي تواند به يكي از روشهاي گفته شدهاجراي دوره هاي آموزشي م. و يا پيمانكار آموزشي استفاده گردد ) حساب مي آيد  
با اين حال نقش سازمان دركيفيت آموزش انكارناپذير است و سازمان با فراهم آوردن منابع و ايجاد تسـهيالت  . انجام گيرد  اجرايي آموزش

موفقيت اين فعاليتهاي آموزشـي متـاثر ازميـزان    بهر حال . الزم  مي تواند را پيمانكار آموزشي را در نظارت بر اجراي آموزش پشتيباني كند
  :پشتيباني هاي سازمان مي تواند شامل موارد زير باشد .اثربخشي تعامل بين سازمان ، پشمانكار آموزشي و آموزشي گيرنده است 

وجيـه آمـوزش گيرنـده و ايجـاد     توجيه پيمانكار از طريق ارايه اطالعات مناسب ، ت: مانند فعاليتهايي چون : پشتيباني قبل از آموزش  -الف 
  ارتباط بين پيمانكار و آموزش گيرنده

  :مي تواند شامل موارد زير باشد اين فعاليتها : پشتيباني در حين آموزش  -ب

 ...تهيه ابزار ، تجهيزات ، امكانات آموزشي ، مكان مناسب و  •
 گيهاي كسب شدهفراهم آوردن فرصت مناسب  و كافي براي آموزش گيرنده در بكارگيري شايست •
  ارايه بازخورد به مدرس و آموزش گيرنده درباره عملكرد كاري •
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دريافت اطالعات فيدبكي از آموزش گيرنده و مدرس  و ارايه اين اطالعـات بـه   :اين فعاليتها عبارتند از : پشتيباني پس ازپايان آموزش  -ج
  مديران و كاركنان درگير در فرآيند آموزش

شاخصها و بازه زماني مـورد نيـاز جهـت پـايش آمـوزش      .گيرد مي هر دوره آموزشي ، پايش دوره مورد نظر انجام  به هر حال پس از پايان
پس از تاييد اين شاخصها و تعيين فرمـول محاسـباتي توسـط    . در ابتداي هر سال و توسط نماينده مديريت آموزش  تعيين مي گردد "اكثرا

ردد وبا توجه به خروجي جلسات بازنگري مديريت و تجزيه و تحليل هاي صورت گرفتـه در  مسئول آموزش، فرم پايش فرايند  تكميل ميپگ
  . شوددوره قبل و با همكاري پرسنل مرتبط  نسبت به تعيين اهداف آموزش اقدام مي 

 :ارزشيابي آموزشي  -4
شده از اثربخشـي  اجراهاي آموزشي  دوره جهت حصول اطمينان از اينكه آموزشهاي برگزارشده در جهت اهداف آموزشي تعيين شده بوده و

ارزشـيابي  ( ارزشيابي بصورت كوتـاه مـدت   . اهداف سازماني برخوردار مي باشندنياز به ارزشيابي آموزشي است مطلوب در جهت رسيدن به 
ـ ( و بلند مدت  ... ) روشهاي آموزش ، منابع مورد استفاده ، مهارتهاي كسب شده و  ده و بهبـود بهـره   ارزشيابي عملكرد شغلي آموزش گيرن

     .انجام مي شود ) وري  
در نهايت پس از انجام هر چهارمرحله فوق ، اقدام به تهيه گزارشـات مربوطـه بـراي ثبـت در سـوابق آموزشـي جهـت راهنمـايي در اخـذ          

  : اين گزارشات بايد موارد زير را در بر بگيرد . تصميمات آتي مي گردد 
تحليـل داده هـاي   ،  اي ارزشيابي و شرحي از منـابع ، روشـها و برنامـه زمانبنـدي ارزشـيابي     معياره،  مشخصه هاي نيازهاي آموزشي 

  ...توصيه هايي براي بهبود و ،   بازنگري هزينه هاي آموزشي،   گردآوري شده
  

  :اعتباربخشي به فرآيند آموزش 
در . فـوق مـورد نظـارت و بهبـود قـرار مـي گيـرد         براي اعتبار بخشيدن به فرآيند آموزشي و اطمينان از اثربخش بودن آن تمامي مراحـل 

  :صورتيكه فرآيند آموزش اثربخش نباشد ممكن است يكي از اعمال زير انجام شود 
  ...ابداع يك روش و راه حل غير آموزشي و    ،  تجديد نظر در روش اجرايي آموزش  ، انجام اقدام اصالحي 

  
  : TPM و اركان اثربخشي آموزش در بهبود اهداف

  
TPM   داراي اهداف و اركان مشخصي است كه در اينجا  به بررسي اثربخشي آموزش چند مورد از اين اهداف اشاره مي كنيم:  

  
 :آموزش و حذف شش ضايعه بزرگ  -1

  :وجود دارد شامل )  OEE( همانطوريكه مي دانيم شش ضايعه بزرگ در اثربخشي كلي تجهيزات 
  توقفات اضطراري •
  شين براي شروع توليدتنظيم و آماده سازي ما •
  توقفات جزيي •
  اتالف زمان بعلت كاهش سرعت •
  ضايعات در فرآيند توليد •
 افت توليد در فاصله زماني بين ابتداي راه اندازي ماشين و رسيدن به حد تعادل •
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صـفر  هـدف بـه   . استفاده مـي كنـيم   )  ZOC : Zero –Oriented Concepts (براي حذف اين شش ضايعه از فلسفه هاي صفرگرا 

  :رسانيدن اين ضايعات مي باشد 
ZB : Zero Breakdown         براي حذف توقفات اضطراري و تنظيمات اوليه  

ZA : Zero accident              براي حذف توقفات جزيي و ضايعات سرعت  
ZD : Zero defect                 براي حذف ضايعات آغاز توليد و ضايعات كيفيتي محصول 

 
، خواهيم يافت كه براي جلـوگيري از اشـتباهات انسـاني ، مـي     براي حذف توقفات اضطراري را بصورت زير نشان دهيم قدامات الزم اگر ا

  :توان اقدامات موثري را توسز آموزش پرسنل به انجام رساند 

  
  ) ZB(  اقدامات موثر در حذف توقفات اضطراري -2نمودار 

  
  :گروه مجزا تقسيم نموده و اثربخشي آموزش را براي هر يك شرح مي دهيم  حال اشتباهات انساني را در به دو 

  

  
                  

  راههاي جلوگيري از اشتباهات انساني در بروز توقفات اضطراري – 3نمودار 
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 :اشتباهات انساني را از دو بعد بهره برداري و تعميرات بررسي مي كنيم )  3( فوق  نمودارباتوجه به 
 

 :جلوگيري از اشتباهات تعمير  -الف 

مهارتهـاي الزم  ... بسياري از تعميركاران بدليل عدم تخصص الزم ، عدم شايستگي در شغل مربوطه ، بروز نبودن بـا تكنولـوژي جديـد و    
هي بعنـوان  بارها ديده شده اپراتوري بداليل مختلف بدون گذراندن دوره هاي تخصصي تعميـرات دسـتگا  . جهت تعمير دستگاهها راندارند 

عدم هماهنگي با مسئول واحد قبلي ، نارضـايتي مسـئول قبلـي از    : برخي از اين داليل عبارتند از . تعميركاردستگاه بكاارگمارده شده است 
، حاكم بودن رابطه بجاي ظابطه براي ارتقاي شغلي ) پزشكي كمسيون ( پرسنل مربوطه در سازمانهاي دولتي ، تغيير شغل بداليل پزشكي 

اگر از ديدگاه مثبت بنگريم تعميركاران باتجربه اي وجود دارند كه بدليل آشنا نبودن با تكنولوژي جديد دستگاهها با نحـوه تعميـرات   ... . و 
  :با آموزش تعميركاران مي توان نتايج زير را حاصل نمود . كند  ءايفا موثرينقش مي تواند در اينجاست كه آموزش . آنها آشنا نيستند 

 ) MTTR( مان تعمير كاهش ز •
  اطمينان از صحت تعميرات •
  جلوگيري از آسيب ديدگي قطعات بدليل خطاي تعميرات •
 .افزايش اعتماد به نفس تعميركاران كه منجر به بهبود روحيه و در نهايت انگيزش آنها مي شود  •

  
 :جلوگيري از بهره برداري غلط   - ب

عـدم  .نند تا از توقف ، آسيب ديدگي و فرسايش تجهيـزات بموقـع جلئگيـري نماينـد     اپراتورها بايد عالئم غير طبيعي دستگاه را آموزش ببي
  : برخي ازاين عالدم عبارتند از . آشنايي با اين عالئم در برخي موارد ممكن است سبب بروز حوادث جبران ناپذيري شود 

  ... )هيتر، الكتروموتور و( دماي غيرمجاز قطعات گرما ده  •
  افزايش فشار غير متعارف •
  ... )و  ، فلومترها  سنسورهاي سطح( نشانگر آالرمهاي مختلف  و تجهيزاتسنسورها •
  شيرهاي اطمينان •
  ...و )  Over load( سوئيچهاي اضافه بار  •

ر غيـ با برگزاري دوره هاي آموزشي براي اپراتورها ، باتوجه به اينكه اپراتورها نزديكترين افراد به ماشين هستند، مي توان بموقع از وضعيت 
كه بخشي از آنها توسط اپراتورهـا قابـل انجـام اسـت      CMاين موضوع در بازرسي هاي . طبيعي دستگاه مطلع شد و جلو خرابي را گرفت 

  .بهترنمود پيدا مي كند 
  .است كه به وسيله آموزش اين خطاها كاهش و قابل جبران است  مهارت و آگاهيبطور كلي خطاي انساني تاشي از عدم 

  .است ، را گرفت )  ZB( توان جلو اشتباهات انساني ، كه يكي از اقدامات موثر در حذف توقفات اضطراري  بدين طريق مي
  

  ) : AM(  نقش آموزش در نت مستقل -2
نت خودكار داراي هفت گام اجرايي است . است )  AM: Atounamouse Maintenance( نت خودكار  TPMيكي از اصول سيستم 

براي شناسايي خرابيهـا و  . در اجراي بازرسي ها بايد نقايص خرابي ها را شناسايي و رفع نمود . رسي عمومي است كه يكي از اين گامها باز
كليـه پرسـنل بايـد    . اين مسئله توسط آموزش براحتـي قابـل رفـع اسـت     . انجام بازرسي ها بايد مهارت هاي بازرسي پرسنل افزايش يابد 

اين خود زمينه . و بايد آنها را به طرق ممكن وادار نمود تا آنها را تمرين كنند تا بصورت عادت درآيد آموزشهاي الزم را در اين زمينه ببينند 
بسـياري از شـركتهاي    .آموزش و تمرين در حقيقت يكي از دوازده نكته كليدي در نت مستقل است .نت است ساز ارتقاء فرهنگ سازماني 

  :مانند اجرايي خود را بر آموزش قرار داده اند  گام ابتداي ، رمختلف براي رفع مشكالت خود در اجراي نت خودكا
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توسط انجمن نگهـداري و   سركارگران و ديگرسرگروههانفر از  70شركت آياسه توليدكننده الستيك در ژاپن در اولين گام اقدام به آموزش  •
  ) . JIPM(  تعميرات ژاپن

 .رنامه اي شش ساله براي آموزش و فرهنگ سازي تدوين نمود و ب. دومين گام خود را به آموزش اختصاص داد  NECشركت  •
 

 ) :  QM(  نقش آموزش در نت كيفيتي -3
در ايـن  .با هدف حذف عيوب كيفيتي ناشي از عملكرد نامناسب دسـتگاهها ايجـاد شـده اسـت     )  Quality Maintenance(نت كيفيتي 

اهميت اجـراي   .جلوگيري بعمل مي آيد ) مزمن ( ش دارند از ضايعات مبحث با تمركز بر روي اجزاء موثر ماشين كه بر كيفيت محصول نق
QM  بنابراين بايد ارتباط بين خرابيهاي كيفيتـي  . درصدي ضايعات كيفيتي هستيم 50تا جايي است كه در ژاپن با اجراي آن شاهد كاهش

براي شناسايي اين اجـزاء  . آنها از ضايعات بكاهيم و با تمركز بر روي . محصوالت و اجزاء و قطعات موثر بر آنها در جدولي مشخص گردد 
  !، آموزش پرسنل مرتبط بخصوص پرسنل كنترل كيفيت است چرا كه ديگر تمركز آنها بيشتر بر اجزاء خواهد بود تا محصول بهترين عمل 
حوزه هـاي زيـادي را پوشـش     TQMد نيز از دانشگاه تورنتو كانادا با بيان اين مطلب كه كاربرد فرآين)   james picknel( جيمز پيكنل 

وقتـي كـاربر   . كار با ماشين را براي كاربران جدي تر و در عين حال ساده تـر مـي سـازد    ،  شيوه هاي شناخت  : معتقد است كه مي دهد 
دهد كه چـه  شناخت عميقي از كار خود بر اثر جدي گرفتن مقوله تعمير و نگهداري داشته باشد بي ترديد در مواقع اضطراري تشخيص مي 

زمان بايد ماشين را خاموش كند يا روشن نمايد چون اين دو مي تواند در روندكار ، كاهش يا افزايش هزينه ها و زمان توليد محصـول و از  
 و با اهميت و تعميرات و دانش مربـوط بـه آن را بـه   پس بهتر است ابتدا اطالعات اوليه . همه مهمتر در استهالك قطعات بسيار موثر باشد 

نيروي انساني فني خود آموزش دهيم بعبارتي هرچه نيروي انساني در بحث مربوط به نت ماهرترباشد كيفيت كار افزايش مي يابـد اگرچـه   
 . باشد اما در نهايت نتايج مثبت و پرسودي را عايد مديران واحد خواهد كرد و هزينه بردار ن مهارتي زمانبر ممكن است كسب چني

  
  :ضايعات حاصل از رفتار سازماني نقش آموزش در كاهش  -4

مادامي كه الگوهاي فكـري و رفتـاري آدمهـا تغييـر     ) .منشا ضايعات آدمها هستند ( الگوهاي فكري و رفتاري بشر ضايعات ايجاد مي كند 
نگ سازي جلـو ضـايعات   پس با آموزش بايد الگوي رفتاري آدمها را تغيير داد و بدين وسيله با فره. نكنند ضايعات را نمي توان از بين برد 

ضايعات مزمن ضايعاتي است كه بدليل خرابيهاي رفع نشده در ماشين كه باعث استهالك ماشين شده است بوجـود مـي   . مزمن را گرفت 
 !بمرور زمان ما اين خرابيها را پذيرفته و چاره اي براي آنها نمي انديشيم . آيد 

  
  :آموزش پرسنل و تدوين شناسنامه شغلي  -5

شرح وظابف كاريدر رابطـه  ... و ) 14001( ه تمامي پرسنل شرح وظايف كاري دارند و يا اينكه در سيستمهاي ايزو محيط زيستهمانطوريك
در زمينـه  ) شناسـنامه شـغلي   ( بايد براي كليه پرسنل شـرح وظـايف شـغلي    . با محيط زيست تدوين و به تك تك پرسنل ابالغ مي شود 

TPM اين صورت بايد دوره هاي آموزشي جهت در. تمامي پرسنل وظايف خود را در قبال اين سيستم بدانند  تدوين و به آنها ابالغ شود تا
  .افراد براي آنها برگزار شود  TPMدرك بهتر وظابف شغلي 

  
  :استفاده از نرم افزار آموزش جهت بهبود مديريت آموزش 

. نعت كمتر فرآيندي را مي بينيم كه از نرم افزار استفاده نكرده باشـد  در عرصه ص ITامروزه با پيشرفت تكنولوژي و ورود علوم كامپيوتر و 
نرم افزارهاي مختلفي جهت كنترل اسناد و آرشيو فني در كنتـرل فرآينـد كنتـرل اسـناد     . قاعده مستثنا نمي باشد فرآيند آموزش نيز از اين 

توسط اين نرم افزارها مي . ل امور ياراي پرسنل آموزش هستند فني و كتابخانه و نيز مديريت آموزش پا بع عرصه وجود گذاشته و در تسهي
در زير نمايي از يك نرم افزار . توانيم هريك از چهارمرحله كاري آموزش را بهتر كنترل نموده و سوابق را آسانتر نگهداري و رديابي نمائيم 

  :جامع آموزش  را مي بينيد 
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  :نتيجه گيري 
پـس سـرمايه خـود را بطريـق درسـت و اسـتاندارد و در راه       . ي است مستمر كه هزينه نيست بلكه نوعي سرمايه گذاري است آموزش امر

. مي تـوانيم از اجـراي صـحيح آمـوزش اطمينـان حاصـل نمـائيم         1001با رعايت استاندارد ايزو . صحيح كاهش هزينه ها مصرف نمائيم 
  .صرف مي گردد )  TPM ( گيري يك سيستم نوين نت  آموزشي كه در راه كاهش هزينه ها با بكار

  : فهرست مراجع و مĤخذ 
  نوشته محمد دل آساي سرخاب –مقاله نگهداري و تعميرات در سازمانهاي ممتاز 
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