
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

آسیت ضٌبسی دس سبصهبًْب               
ٍ ساّکبسّبی ثشٍى سفت اص آًْب  



)H3Key Questions Toward ThisResearch(

•How do you measure the Problems 
of training?

•How do you show the value of 
training  to management?

•How do you calculate the ROI of 
training?
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  بر  یابی عارضه منابع و شناسی آسیب الگوی
:آموزش استانداردهای اساس

، آمريكا1999سال  10015استاندارد •

، اروپايي    2004سال 2IWA (greementAorkshop Wnternational I       )استاندارد •

آمريكا ANSI/Trainingاستاندارد •

انگليس (NTA National Training Awardاستاندارد •

APOاستانداردهاي منطقه اي•





:       هقذهِ 

  ثشسسی ثِ تب ضذُ آى ثش سؼی پژٍّص ایي دس
  اسائِ ثِ ٍ آهَصش صهیٌِ دس سبصهبًْب هطکالت

  تب ثبضذ . ضَد پشداختِ صهیٌِ ایي دس ساّکبسّبیی
  ثِ ٍ سبصهبًْب کبسکٌبى ٍ هذیشاى استفبدُ هَسد

  ٍ گیشد قشاس سبصهبًْب آهَصش ثخص پشسٌل خػَظ
 سبصهبى ثْجَد جْت دس آى دس ضذُ رکش ًکبت اص

 . ًوبیٌذ استفبدُ خَد



:ًحَُ سبصهبًذّی ٍسبختبس هقبلِ 

: سَال اغلی جْت گیشی هقبلِ هطخع هیطَد  ٤دس قبلت 
  سبصهبًْبی دس آهَصضی ٍاحذّبی اغلی هطکل ضوب ًظش ثِ (1

 ؟ ثبضذ هی چِ هب کطَس دس اهشٍصی
 ایي اص سفت ثشٍى جْت ساّکبسّبیی چِ ضوب ًظش ثِ (٢

 ؟ داسد ٍجَد هطکالت
 آهَصش هسئلِ ثِ سبصهبًْب تَجْی کن دلیل ضوب ًظش ثِ (٣

چیست؟
 پیبهذّبی ٍ ًتبیج)آهذُ ثَجَد هطکالت ػلت ٍ سیطِ(٤ 

  ؟ چیست(احتوبلی



: آهبری جبهعِ
  اًسبًی هٌبثغ تَسؼِ ٍ آهَصش کبسضٌبسبى ٍ هذیشاى کلیِ

.گشدد هی ضبهل سا خذهبتی ٍ تَلیذی سبصهبًْبی

: آهبری  ًوًَِ
  دس هشد ٍ صى کبسهٌذ ٍ هذیش ٩٥ اص ًیض ًظش هَسد آهبسی ًوًَِ
  حجن کِ کطَس دٍلتی غیش ٍ دٍلتی سبصهبًْبی آهَصش ثخص
  ًوًَِ ًَع ًیض ٍ ثَد ضذُ هحبسجِ هَسگبى جذٍل اسبس ثش ًوًَِ
. است ثَدُ سبدُ تػبدفی گیشی ًوًَِ ، گیشی



:تحمیك ابسار
 قبلت دس کِ ثَد یبفتِ سبختبس ًیوِ هػبحجِ پژٍّص ایي دس تحقیق اثضاس

.است ضذُ اًجبم حضَسی ثػَست پبسخ ثبص سَاالت

: تحمیك تىٌیه
  هقَلِ -هحتَا تحلیل تکٌیک ثب افشاد ًظشات ثٌذی جوغ هتذ ٍ تکٌیک

  چبلطْبی ٍ هطکالت اثتذا کِ غَست ایي ثِ . است ضذُ اًجبم ثٌذی
  ٍ گطتِ تذٍیي ٍ آٍسی جوغ  یبفتِ سبختبس ًیوِ هػبحجِ سٍش ثب آهَصش
.اًذ ضذُ دادُ قشاس  هشتجط ّبی هقَلِ دس پبسخ ًَع اسبس ثش سپس



هطکل اغلی ٍاحذّبی آهَصضی دس سبصهبًْبی 
اهشٍصی دس کطَس هب چیست ؟

دیذگبُ هذیراى 
ًسبت بِ آهَزش

ّسیٌِ ای بَدى  
آهَزش

عذم فرٌّگ  
آهَزش

عذم آضٌبیی هذیراى 
از بعذ تخصصی  

آهَزش

ًبَد ًظبرت وبفی در 
عذم درن هذیراى عولىرد هذیراى

ًسبت بِ ضرٍرت  
اهَزش



...اداهِ 

ضرایط ٍ جَ  
سبزهبًی حبون 

برٍوراسی اداری
جذی ًگرفتي 

آهَزش

ًمبیص رفتبر سبزهبًی
عذم تخصیص بَدجِ 

هىفی بِ آهَزش
عذم تٌبسب هذرن ٍ  

ضغل افراد

عذم ٍجَد  
فرٌّگ آهَزش

عذم تَجِ بِ  
آهَزش ضوي  

خذهت



...اداهِ 

دیذگبُ وبرهٌذاى 
اداری ٍ وبروٌبى  

بخص آهَزش

عذم تٌبسب هذرن 
تحصیلی بب پست  

سبزهبًی

هطخص ًبَدى رسبلت ٍ  
اّذاف آهَزش

وبرا ًبَدى دٍرُ ّبی  
آهَزضی

هذرن گرایی



...اداهِ 

چگًَگی برگساری 
دٍرُ ّب ٍ هیساى 

اثربخطی آًْب 

عذم تطببك آهَزش بب 
استبًذاردّب

عذم ًیبزسٌجی دلیك

هحتَای دٍرُ ّب
سٌجص اثربخطی 

دٍرُ ّب



ثِ ًظش ضوب هطکل اغلی ٍاحذّبی آهَصضی دس سبصهبًْبی 
اهشٍصی دس کطَس هب چِ هی ثبضذ ؟



چِ ػَاهلی ثبػث کٌذ ضذى هسیشکیفیت آهَصش دس سبصهبًْب هی ضَد؟ 



هؼیبسّبیی کِ دس سیستن آهَصش هتٌبست ثب استبًذاسد ّبی جْبًی  
ًیست کذاهٌذ؟



ثبالست؟RPNدس کذاهیک اص فشایٌذّبی آهَصضی 



ساّکبسّبی ثشٍى سفت اص هطکالت آهَصش  

تالش دس جْت تغییش دس دیذگبُ هذیشاى ًسجت ثِ آهَصش کِ ضبهل ( الف 
(دس هجحث ًگشش: )ثیبى هَاسد صیش است 

تالش دس جْت تغییش سٍیکشد هذیشاى ٍ ًیض دستیبثی ثِ یک دیذ  (  1
تخػػی ًسجت ثِ آهَصش ٍ تالش دس جْت تغییش دیذ هذیشاى ًسجت ثِ 

.  ثَدجِ ای کِ ثِ آهَصش اختػبظ هی دٌّذ 
تَجِ هذیشاى ثِ ثبصدُ آهَصش ٍ ثِ دًجبل آى اختػبظ ثَدجِ هکفی ثِ  (  ٢

ثخص آهَصش
دػَت اص هذیشاى اسضذ هَفق داخلی ٍ اًذیطوٌذاى جْبًی ثشای افضایص (  ٣

ضٌبخت هذیشاى دس صهیٌِ هسئَلیتْبی هْن آهَصش



ساّکبسّبی ثشٍى سفت اص هطکالت آهَصش 
: ًظش هَسد کیفیت ثِ سسیذى ثشای سبصهبًْب ثش حبون ضرایط ٍ جَ در تغییر ( ة

 آهَصضی ثخطْبی ٍ سبصهبًی کبس سٍش ٍ ٍظبیف کشدى استبًذاسد دسجْت تالش ( 1
  . ضذُ تؼییي استبًذاسدّبی ثب هطبثق کشدى ػول ٍ

  . هَجَد آهَصضی ٍ سبصهبًی ّبی هَلفِ ثب هتٌبست آهَصضی گزاسی ّذف (٢
  جْت دس اجشایی ّبی دستگبُ ثب داًطگبّْب ٍ ػلوی هشاکض ثیي تؼبهل ایجبد (٣

  . سبصهبًْب ًیبص هَسد ٍ سٍص ثِ هطبلت اسائِ ٍ هحتَا تذٍیي
  سشهبیِ ٍ آهَصش اّویت دادى ًطبى ثشای ػلوی تحقیقبت ًتبیج اػالم ٍ اًجبم (٤

 دس گزاسی سشهبیِ اص ًبضی سشهبیِ ثبصگطت دقیق هحبسجِ ، ًیض ٍ آى دس گزاسی
آهَصش صهیٌِ

 ایجبد ٍ کبسکٌبى خالقیت ثشٍص ثشای سبصهبى ّش دس هٌبست ای صهیٌِ ایجبد ( ٥ 
  . کیفیت افضایص جْت دس سبصهبى دس آًْب ثکبسگیشی ثشای ضشایطی

 ّبی دیذگبُ ثْجَد جْت دس ٍ سبصهبى اثؼبد توبهی دس آهَصش فشٌّگ ایجبد (٦
  .سبصهبى هذیشاى ٍ کبسکٌبى



راّىبرّبی برٍى رفت از هطىالت آهَزش 

 ثخص پشسٌل ػلوی تَاى افضایص ٍ اداسی پشسٌل دیذگبُ دس تغییش ( ج
(آهَزش وبرضٌبسبى ٍ هذیراى ّبی ضبیستگی تَسعِ) : آهَصش

  ایجبد اٍل ٍّلِ دس ٍ آهَصش صهیٌِ دس کبسکٌبى ػالقِ ٍ اًگیضُ افضایص ( 1
 سپس ٍ آهَصش ثب ساثطِ دس خَد ػلوی تَاى افضایص هَسد دس ًگشش
  . سبصهبى دس ضغلی استقبء ًگشش داضتي

  دٍسُ غحیح اثشثخطی تؼییي ٍ اسصیبثی اًجبم ثشای ّبیی دٍسُ ثشگضاسی ( ٢
سبصهبًْب دس ّب

  تَاى افضایص جْت دس آهَصش ثخص کبسهٌذاى ثشای ّبیی دٍسُ ایجبد ( ٣
  . آهَصضی استبًذاسدّبی ثب هتٌبست ّب دٍسُ ثشگضاسی ٍ ضبى ػلوی



ساّکبسّبی ثشٍى سفت اص هطکالت آهَصش 

  وِ آًْب اثربخطی هیساى بررسی ٍ ّب دٍرُ برگساری چگًَگی ( د
  : گردیذُ هطرح بخص ایي برای زیر ضرح بِ راّىبرّبیی

 در خالق ٍ ببال هْبرت ٍ علوی تَاى بب سبًی وبرضٌب بىبرگیری ( ۱
آهَزش بخص

 در جذیذ آهَزضی هفبّین از استفبدُ ٍ آهَزش رٍزرسبًی بِ ( ۲
  . ضذُ دادُ آهَزش هطبلب  وردى تر عولیبتی ٍ ّب دٍرُ هحتَای

 آًْب گرفتي ًظر در ٍ دلیك ٍ صریح بصَرت دٍرُ ّر اّذاف ارائِ ( ۳
ًظر هَرد آهَزضی دٍرُ اجرای طَل در

 تخصص بب هتٌبسب ٍ افراد هطبغل ضرح بب هتٌبسب آهَزضْب ارائِ ( ۴
 . فرد ّر در آًْب

  . برًبهِ آخر در ًِ ؛ اهر ابتذای در ّب دٍرُ اثربخطی بِ تَجِ ( ۵



ًتیجِ گیشی

  از ّوَارُ ، هذیریت ٍ سبزهبًی فرٌّگ ، اًسبًی هٌببع    
 سبزهبًی تحَل ّبی برًبهِ ولیذی هحَرّبی ٍ عٌبصر

 ٍ ثرٍت ، درٍى گٌج ، استبًذارد صَرت بِ وِ ّستٌذ
 اوثر در خذهبتی ٍ تَلیذی ّبی سبزهبى ببلمَُ فرصت
 هبًٌذ هی ًبضٌبختِ ٍ هذفَى ، استفبدُ لببل غیر هَارد

 سبز وِ است زهبًی اًذن خَضبختبًِ . ضًَذ هی رّب یب
 سیستن هذیریت ٍ سبزی پیبدُ ، طراحی وبرّبی ٍ

 لرار تَجِ هَرد ّب ضروت ٍ ّب سبزهبى وبروٌبى آهَزش
 ّرچِ هْن هسئلِ ایي بِ وِ است اهیذ ٍ . است گرفتِ
  . ضَد تَجِ بیطتر



تقدیم به کسانی که به آموزش و 
توسعه در سازمانها با رویکردی 
.حرفه ای و استراتژیک می نگرند



چالش های پیشرو 

تعریف ًیبزّبی سبزهبى

Dr khorasani23

تعریف ٍتحلیل الساهبت صالحیت

تعیین فاصله صالحیت ها

ببزًگری صالحیت ّب

ضٌبسبیی راُ حل ّبی وبّص فَاصل  صالحیت 

تعییي هطخصبت ًیبزّبی آهَزضی


