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منظور از آموزش و توسعه منابع انسانی چیست
و چرا الزم است؟

آموزش منابع انسانی چیست؟
تالشی برنامه ریزی شده که به کارکنان کمک می کند تا موارد زیر را بیاموزند:

دانشهای

مهارت های

مربوط به شغل

مربوط به شغل

نگرش ها و
باورهای

مربوط به شغل

ً
نسبتا پایدار در رفتار است که در نتیجه تعامل فرد با محیط رخ میدهد.
یادگیری ،تغییر
هنگامی اتفاق میافتد که یادگیرنده به شکل متفاوتی رفتار کند.
بهطور مثال شما نرم افزار  Wordرا آموختهاید هنگامی که بتوانید سریعتر از قبل با این نرم افزار کار کنید.

آموزش منابع انسانی چه دستاوردها و نتایجی دارد؟

بهبود عملکرد کارکنان

افزایش تعهد و انگیزه کارکنان به دلیل فراهم شدن فرصت های یادگیری برای آن ها
انجام وظایف به صورت کاراتر و اثربخش تر
رفع نقاط ضعف کارکنان

در چه زمان هایی نیروهای انسانی را آموزش دهیم؟

در چه موضوعاتی نیروهای انسانی را آموزش دهیم؟

با چه شیوه هایی نیروهای انسانی را آموزش دهیم؟
• کارگاه های آموزشی
• ارائه و سخنرانی
• آموزش های حین شغل توسط سرپرستان
• برنامه های شبیه سازی کامپیوتری
آموزش های رسمی

• بازی های آموزشی
• گفتگو و بحث آنالین با سایر متخصصان و کارکنان

• ایفای نقش
• آموزش های الکترونیکی
• آموزش های آنالین
آموزش های غیر رسمی

• مشاهده عملکرد کارکنان باتجربه تر
• مطالعه شخصی

آموزش و توسعه منابع انسانی با چه چالش
هایی مواجه می شود؟

چرا علیرغم آموزش تغییر محسوسی در رفتار و عملکرد کارکنان ایجاد نمی شود؟
چالش و مساله
چیست؟

• کارکنان ،محتوا و مفاهیم ارائه شده در دوره آموزشی را به خوبی
درک می کنند اما در رفتارهای کاری آنان تغییری ایجاد نمی شود.
• حمایت مدیران از کاربردی شدن محتوای آموزش داده شده
• انجام نیازسنجی آموزشی

راهکار چیست؟

• ارزیابی آموزشی با هدف مشخص کردن میزان اثربخشی آموزش

• تبدیل آموخته ها به استاندارد عملکردی
• پاداش دادن به کارکنانی که آموخته ها را به کار می گیرند

چرا آموزش ها نیازهای کاری کارکنان را برآورده نمی کند؟
نیازسنجی پیش نگرانه Proactive need assessment
• تجزیه و تحلیل سازمان ( :)Organization analysisآموزش دانش ها ،مهارت ها و نگرش های مربوط

به استراتژی های سازمان
• تجزیه و تحلیل وظیفه ( :)Task analysisآموزش دانش ها ،مهارت ها و نگرش های موردنیاز برای انجام
اثربخش وظایف
• تجزیه و تحلیل فرد ( :)Person analysisآموزش دانش ها ،مهارت ها و نگرش های موردنیاز برای
بهبود عملکرد و رفتار فرد
نیازسنجی واکنشی Reactive need assessment
• آموزش دانش ها ،مهارت ها و نگرش های موردنیاز برای حل مسائل و مشکالت سازمان

چرا آموزشها اثربخش نیستند؟
•

سازمانها ساالنه هزینههای بسیاری را صرف آموزش کارکنان میکنند و کارکنان هم بعضا به اجبار سازمان در این

دورهها شرکت میکنند.
•

اما نتایج در اکثر مواقع چندان امیدوار کننده نیست و گویی تغییری در رفتار کارکنان اتفاق نیفتاده است.

مدل یادگیری 70:20:10

جذاب سازی آموزش از طریق شبیه سازیهای رفتاری
• آموزش از طریق تجربه کردن
• شرکتکنندگان در محیطی امن ،تمریناتی شبیه سازی شده از مسائل واقعی زندگی شخصی و شغلی را
متناسب با تغییر رفتاری که انتظار داریم ،تجربه میکنند.

• تسهیلگران شرکتکنندگان را در موقعیتهای کاری واقعی مشاهده کرده و پیشنهادات بهبود را ارائه
میکنند.
• بازخورد سریع به شرکت کننده بعد از هر تمرین ،به آنها این امکان را میدهد که مسایل عملکردی
کلیدی را قبل از این که دوباره در تمرینی دیگر بروز کنند ،شناسایی کنند و آموختهها را در تمرینات
بعدی بکارگیرند.

• در فضایی که در آن اشتباهاتشان فرصتی برای بهبود تلقی میشود و به عنوان نقطه منفی در کارنامه
شان ثبت نمیشود.
• این شیوه آموزش در شرکتهایی مثل مکنزی اجرا میشود.

جذاب سازی آموزش از طریق شبیه سازیهای رفتاری

دوره آموزشی برای ارتباط با مشتری

• در این شیوه ابتدا مدرسین اصول ارتباط با مشتری را آموزش میدهند ،سپس آن را اجرا و در مورد آن بحث
میکنند،
• سپس یادگیرندگان تمرین کرده و فیلم اجرا ضبط میشود.

• فیلم ضبط شده را بررسی و مجدد نحوه انجام فرآیند بر اساس آموختهها و بازخورد دریافت شده تکرار
میشود.

چرا آموزش ها جذاب نیستند؟
آموزشهای اجباری برای كاركنان جذاب نیست ،به ويژه اگر فاقد تنوع الزم در موضوعات و شیوه اجرا باشد.

معموال بازیها ،برای يادگيری موثرتر از رويكردهای آموزش سنتی هستند.
 Gamificationيادگيری را با لذت و سرگرمی آميخته میکند.

به عنوان نمونه

• در يك دوره آموزشی مجازی  ٦ساعته ،در  ٦فصل و در هر فصل بخشهای بسيار كوتاه از ٢تا ١٣دقيقه
نمايش داده میشود.
• در صورتی كه هر كليپ آموزشی را به طور كامل مشاهده كنيد كنار آن يك عالمت تاييد زده میشود.
• در پايان هر فصل معموال يك ارزشيابی قرار دارد كه شما با پاس كردن كوئيز آن میتوانید قفل فصلهای
بعدی را باز كنيد.
• عالوه بر اين بر اساس امتياز شما در آن كوييز بين ساير شركت كنندگان دوره آموزشی در جدول
امتيازات رده بندی خواهيد شد و ممكن است برنده مدالهای طال ،نقره و يا برنز شويد.

جذاب سازی آموزش با  Gamificationدر شرکت Deloitte

از کجا بدانیم دوره آموزشی ای که برگزار کردیم
اثربخش بوده است؟

روش کرک پاتریک در اندازه گیری اثربخشی آموزش های سازمانی
• درنوامبر سال  1۹۵۹دونالد مک کرک
پاتریک چهار مقاله منتشر کرد که
زمینه شکل گیری چارچوبی برای

ارزیابی عملکرد آموزش گردید.
• امروز با گذشت بیش از ۵0سال از

عمر این الگو هنوز درمحیطهای
صنعتی و غیرصنعتی پرکاربردترین

رویکرد برای ارزیابی آموزش است.

Kirkpatrick  مرحله ای4 مدل

ارزیابی سطح  :۱واکنش Reaction
چگونه شرکت کنندگان به یک برنامه آموزشی عالقه نشان میدهند.
اندازه گیری احساسات شرکت کنندگان است.

ارزیابی سطح  :۲یادگیری Learning
آیا شرکت کنندگان واقعا آنچه برنامه درصدد دستیابی به آن بوده است را یاد گرفته اند یا خیر؟
ارزشیابی منظم از چگونگی انجام کار ،قبل و بعد از دوره

ارزیابی سطح  :۳رفتار Behavior
این سطح تعیین میکند که تا چه اندازه مشارکتکنندگان از یادگیریشان در کار استفاده میکنند؟

آیا یادگیریشان به موقعیتهای عملی انتقال داده میشود؟
تکرار ارزشیابی در زمان های مناسب به منظور کسب اطمینان از وجود تغییرات رفتاری دائمی و همیشگی
مثال :رفتارهای مرتبط با کار تیمی
• خودجوش است و براي انجام كارها داوطلب ميشود.
• در كار گروهي از خود گذشتگي نشان ميدهد.
• در گروه مشاركت فعال دارد و وجود او در جلسه و براي سایرین سودمند است.
• تعهد و اشتیاق را در سایر اعضای تیم بر میانگیزد.
• از تصمیمات جمع و گروه حمایت ميكند ،حتي اگر برخالف نظر وي باشد.

• متعهد به اهداف تیم است و براي نگهداري تیم به شدت كار ميكند.
• با سایر اعضای تیم رابطهای مثبت و سازنده برقرار میکند.
• دیگران را در موفقیت تیم سهیم میکند.

ارزیابی سطح  :4نتایج Result
•

بررسی هزینهای است که برای آموزش صرف شده است تا معلوم شود که شرکت کنندگان در آموزش تا چه اندازه

قادرند این مخارج را از طریق کار و اجرای وظایف به نحو احسن جبران کنند.
•

در این مرحله نقش آموزش در قالب افزایش تولید ،بهبود کیفیت ،کاهش هزینهها ،کاهش میزان حوادث ناشی
از کار ،افزایش فروش ،افزایش میزان سودآوری و برگشت سرمایه ،مورد ارزیابی قرار می گیرد.

