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 :مشخصات کتاب

 حامد زمانی منش –اباصلت خراسانی  –مولفان: حسین محمدپور زرندی 

  119-165-1459–19-6شابک: 

  9916تابستان  - چاپ: اول

 ناشر: آفتاب اندیشه

  فهرست

 صفحه عنوان

 9 آموزش سازمانی (فصل اول

 9 تعاریف

 9 مدیریت منابع انسانی

 5 فواید آموزش سازمانی

 5 سازیتفاوت آموزش و به

 4 های سازمانیانواع آموزش

 4 اصول موفقیت در آموزش حین خدمت

 6 های اثربخشی آموزشیشاخص

 1 های اثربخشی آموزشیمدل

 1 های آسیب شناسی آموزشیمدل

 99 سپاریبرون

 99 هامدیریت استعداد در سازمان (فصل دوم

 99 تعاریف 

 95 های مدیریت استعدادمدل

 94 شرایط و موانع استقرار مدیریت استعداد

 96 مدیریت ارتباط با مشتری در جهان امروز (سومفصل 

 96   یادگیری از طریق تلفن همراه

 91 یادگیری ترکیبی

 91 های یادگیری ترکیبیمدل

 91 مزایای یادگیری ترکیبی

 02 کارراهه شغلی (فصل چهارم

 02 کارراهه شغلی تعاریف

 02 کارراهه شغلی انواع

 02 کارراهه شغلی ریزی توسعهبرنامه
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 09 کارراهه شغلیی هااستراتژی

 09 هامربیگری در سازمان (فصل پنجم

 09 تعاریف مربیگری

 05 های مربیگریمدل

 01 فرآیند مربیگری

 92 گراهای مربیسازمان

 92 تفاوت مربیگری و مشاوره

 99 تفاوت مربیگری و منتورینگ

 99 تفاوت مربیگری و آموزش

 90 هامنتورینگ در سازمان فصل ششم(

 90 تعاریف

 90 های منتورینگمدل

 94 گ نآموزش حین خدمت مربیگری و منتوری
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 فصل اول ( آموزش سازمانی

 تعاریف

 مدیریت منابع انسانی

 باشد و در کل شامل توصیف طیفگوناگون میعاریف مربوط نیز های مختلف از نیروی انسانی تمتناسب با برداشت

نظام از نظام جامع ترین خرده این امر به عنوان مهم های مرتبط با مدیریت روابط کار و اشتغال است.وسیعی از شیوه

 . باشدمیمدیریت سازمان و به دنبال بهبود عملکرد شاغل و افزایش کارآیی و اثربخشی فرد و سازمان 

 آموزش سازمانی

تمامی  لیکن ماحصلبرای این عبارت نیز تعریفی ارائه نشده است که همه متخصصان بر آن اتفاق نظر داشته باشند 

 ها عبارت است از، تغییر دانش، نگرش و مهارت فرد برای نیل به کارآیی و اثربخشی سازمان. آن

های مربوط به شغل ها و گرایشیها، توانایکریمی: محیطی که در آن کارکنان رفتارها، معلومات، مهارتحاج -

 گیرند.را فرا می

و کسب رضایت شده جهت مهیا کردن کارکنان و سازمان برای ارائه خدمات  ریزیاسلومن: اقدامات برنامه -

 مشتری.

ای و شغلی و ایجاد رفتار های فنی، حرفههایی در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتابطحی: کوشش -

 یک سازمان جهت انجام وظیفه و پذیرش مسوولیت توسط آنان.  مطلوب در کارکنان

ای مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد تا وی قدر باشد به سیدجوادین: تجربه -

 ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی.ها، تغییر مهارتانجام کار، بهبود توانایی

 ای لازم به کارکنان جدید برای انجام کار .ههای انتقال مهارتدسلر: روش -

برای تغییر ساختارهای شناختی، نگرشی و مهارتی کارکنان به منطور ارتقای خراسانی: تلاش سازمان یافته  -

 سطح دانش، آگاهی و مهارت آنان جهت انجام وظایف شغلی.

 بهبود عملکرد در محیط کاری.ها جهت ها، قواعد، مفاهیم یا نگرشمند مهارتگلد اشتاین: آموختن نظام -

مند در جهت تاثیرگذاری بر دانش، مهارت و نگرش افراد جهت بهبود اثر بخشی فرد، اگویینز: اکتساب نظام -

 گروه و سازمان. 
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 فواید آموزش سازمانی

 مدیریت منابع انسانی / مشتریان سازمان کارکنان منابع

ی
ست

دو
 و 

ی
سان

را
خ

 

 بهبود روحیه 

  از سازمانتصویر ذهنی بهتری 

 هاسازگاری با دگرگونی 

 ایجاد جو رشد و ارتقا 

 افزایش اعتماد به نفس 

  رفع تعارضات و کاهش تنش و فشار

 روانی

 شناخت اهداف سازمانی 

  کسب رضایت شغلی به واسطه پاداش و

 پیشرفت

 بهبودوری به علت افزایش بهره 

 عملکرد افراد

 توسعه فرهنگ عملگرایی 

 پیشرفت سازمانی از درون 

 هاکاهش هزینه 

 ایجاد جو رشد و ارتباط 

 ان رشد اجتماعی، اقتصادی، امک

و بویژه فناوری و سیاسی  فرهنگی،

 خودکفایی

 توجیه آماده سازی کارکنان جدید 

  تامین اطلاعات جهت اجرای قوانین

 اداری و استخدامی

 های تسهیل در اجرای سیاست

 سازمانی

 حفظ و توسعه مشتریان 

ی
مان

هر
ق

 

  گیری کارکنانتقویت تصمیم 

  افزایش مسوولیت پذیری و

 پاسخگویی

  خودراهبر و تربیت کارکنان

 خودکنترل

 تحقق اهداف سازمانی 

  ارتباطات مطلوب 

 صرفه جویی در منابع و امکانات 

 کاهش حوادث و خطرات کاری 

 افزایش سودآوری و اعتبار سازمان 

 شناخت نیازهای شعلی کارکنان 

 

 هابهبود ارتباطات افراد و گروه 

 افزایش روحیه گروهی و همبستگی 

 چذب نیروهای توانمند 

 هاپیشگیری از بروز بحران 

ی
یان

شت
و ر

ی 
سان

را
خ

 

 افزایش رضایت شغلی 

 شناخت اهداف سازمانی 

 کاهش هزینه و افزایش کارایی 

 کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان 

 

 ها و افزایش ظرفیت پذیرش روش

 های جدیدفناوری

  تغییرات آمادگی کارکنان برای

 های علمی آنانافزایش پیشرفت

 

ی
بد

 ع
ی و

سان
را

خ
 

  افزایش صلاجیت کارکنان در شناخت و

 توصیف رسالت و اهداف سازمان

 افزایش سطج درک کارکنان 

 های متفاوت آشنایی و استفاده از روش

 انجام کار

 

  ،امکان رشد اجتماعی، اقتصادی

فرهنگی، سیاسی و بویژه فناوری و 

 خودکفایی

 مبتنی بر پیشگیری را  مدیریت

 سازدممکن می

 های رهبری، افزایش مهارت

 انگیزش، وفاداری در کارکنان

 

 

 سازیتفاوت آموزش و به

 سازی بر رشد دانش، نگرش و مهارت فرد برای آینده.آموزش بر بهبود عملکرد فرد در شغل فعلی تمرکز دارد و به

 سازیبه آموزش مورد مقایسه

 شغل و موقعیت آتی جاریشغل  تمرکز و تاکید

 زیاد کم استفاده از تجارب کاری

 سازی برای تغییرآماده سازی برای شغل فعلیآماده هدف

 داوطلبانه الزامی مشارکت در برنامه

 رشد تعالی سازیمحور توجه در فرآیند پیاده

 بلند مدت کوتاه مدت شغلینوع نیاز 

 منابع انسانی توسعه یافته منابع انسانی آموزش دیده دارایی سازمان
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 های سازمانیانواع آموزش

 نوآوری: ارائه دانش، مهارت، و نگرش جدید به کارکنان برای اولین بار.

 .های قبلیهای دانشی، مهارتی، و نگرشی و در امتداد آموزشبازآموزی: رفع کاستی

 .های جدیدآماده سازی: آموزش افراد برای انتصاب در مسوولیت

 خدمت: تربیت افراد برای سازمانی خاص. قبل از ورود جهت کسب شایستگی و توانایی لازم.قبل از 

حین خدمت: آموزش نیروی انسانی جهت پر کردن خلاء اطلاعاتی و منطبق با نیازهای سازمان به منظورنیل 

 به اهداف سازمانی. 

 

 اصول موفقیت در آموزش حین خدمت

 ی بر اساس معیارهای غیرشغلیجلوگیری از تبعیض آموزشعدم تبعیض:  -9

 جلب و تشویق افراد مهم به مشارکت: حضور افراد مهم موجب موفقیت آموزش خواهد بود.  -0

ریزی آینده: اگر افراد از چیستی و چگونگی شغل آگاه نباشند مشاغل فعلی و برنامهتشویق جهت تهیه شرح  -9

 بشناسند.  توانند انتظارات مورد نظر سازمان از اقدامات خودشان رانمی

کنند و این امر ها استقبال میپارچه و آموزش مشارکتی: کارفرمایان از مشارکت در کارآموزیکارآموزی یک -5

گری در استخدام شود کارگران را قبل از استخدام امتحان کنند و از طرف دیگر تصمیماز طرفی موجب می

 کمتر دچار اشتباه شود.

 وایجاد معیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان اهداف قابل اندازه گیری: ایجاد استانداردهای عملکرد شغلی و  -4

 نحوه انجام کار.

آموزش متقابل و چند مهارتی: آموزش کارکنان و ایجاد گروه ذخیره برای پشتیبانی از دیگر کارگران در هنگام  -6

 نیاز یا بروز مشکل برای کارگر اصلی.
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 های اثربخشی آموزشیشاخص

 :واکنش فراگیر به فرآیندها و محتوای آموزش -9   جباری 

 تغییرات رفتاری -9   دانش و تجربه اکتسابی -0 

 های قابل اندازه گیری) کاهش ترک شغل، غیبت و تصادفات(بهبود و پیشرفت -5 

 

 :افزایش سود، بهبود تولید -9  خراسانی و مهدی 

 کاریکاهش دوباره-9    بهبود کیفیت -0 

 افزایش درصد زمان فعالیت-4    کاهش ضایعات-5 

 کاهش تغییرات پرسنلی-1   های عملیاتکاهش هزینه-6 

 کاهش مشکلات انضباطی-1    کاهش غیبت کارکنان-9 

 

 نتایج قابل مشاهده از کارآموزان-9   عی:رزا 

 نانمیزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آ -0 

 های موفیت در کسب و کارشاخص -5    ارزش افزوده آموزشی-9 

 

 تولید-9   :میرسپاسی 

 افزایش نرح یادگیری-9  زمان تولید لازم برای انجام کار -0 

 تقلیل حوادث -4  تقلیل اتلاف و اسراف در ملزومات -5 

 تقلیل تغییر پست -1     تقلیل غیبت -6 

 

 :کاهش هزینه نگهداری-9  خراسانی و دوستی 

 افزایش امکانات و تسهیلات بهداشتی-9   کاهش الزام و اجبار کاری-0 

 میزان موفقیت شغلی فراگیر -4    کاهش تخلفات کاری-5 

 کاهش نرح برگشت کالا و خدمات-1   افزایش تعداد پیشنهادها -6 

 افزایش کیفیت خدمات-9 
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 های اثربخشی آموزشیمدل

 

  :گذاردبر یادگیری و یادگیری بر اثربخشی آموزشی اثر می هادر این مدل هر سه عامل دروندادبالدوین و فورد .

 هم چنین ویژگی کارآموزان و محیط کار بر شرایط انتقال اثرگذار است. 

 

 

 

 
 

 اثربخشی  برهم ند و انگیزش یادگیری گذاراثر می بر انگیزش یادگیریامل وع تمامی: در این مدل همکارانو  فکتیو

حمایت افراد درون سازمانی و اجبار در وظیفه به طور مستقیم بر انتقال آموزش چنین گذارد. هم آموزش تاثیر می

 . هستنداثرگذار  آموزش بر انتقالو سایر عوامل از طریق متغییر واسطه انگیزش پیش از آموزش 

 

 

 

 
 
 
 
 

  .تایر و تیکوت: در این مدل پنج متغیر فردی بر یادگیری اثر دارند 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

اثربخشی 

 آموزشی

 نتایج آموزش:

 ، تعمیم پذیری و نگهدارییادگیری
 محتوی آموزشیو  توالی، اصول یادگیری : طراحی آموزش

 فرصت کاربردو  حمایت : محیط کارهای ویژگی

 انگیزشو  شخصیت، توانایی  های کارآموزان: ویژگی

 اهمیت آموزش سازمانیتعهد  اجبار

 انگیزش یادگیری

 انگیزش پیش از آموزش

 برنامه ریزی مسیر شغلی مشوق های درونی و بیرونی

 اثر بخشی آموزشی

اجبار در  وظیفه و حمایت زیردستان 

 همکاران، سرپرستان، مدیریت 

 به آموزش های فعلی واکنش

 تعلیم و تربیت

 خودکارآمدی پیش از آموزش

 کانون کنترل

 مشارکت شغلی

 خودکارآمدی پس از آموزش

 

 یادگیری در طول آموزش

 جو سازمانی

 اثر بخشی آموزشی
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 کند و چهار سطح دارد. تغییرات رفتاری حاصله از نتایج از آموزش را اندازه گیری می: این مدل کرک پاتریک 

  .نامه، مشاهده و مصاحبهبا ابزارهایی چون پرسشارزیابی میزان رضایت فراگیران سطح عکس العمل: 

 .و آزمون عملکردی سه ابزار قبلیبا ارزیابی میزان کسب دانش، نگرش و مهارت فراگیران سطح یادگیری: 

 .بهنامه، مشاهده و مصاحبا پرسشارزیابی میزان بهبود رفتار در شغل و کاربری آموزش فراگرفته شده سطح رفتار: 

 با ابزار ارزیابی عملکرد. ارزیابی نتایج و منافع کسب شده برای سازمان توسط فراگیران سطح نتایج:

 

 رود. در این مدل تاکید بر گردآوری و عرضه رزشیابی به شمار میترین مدل امدل ارزشیابی سیپ:  این مدل جامع

اطلاعات مورد نیاز مدیران است. ارزشیابی شامل زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد در نقش تکوینی برای هدایت 

 گویی است. مدل موارد زیر را تحت پوشش دارد. گیری و در نقش تراکمی برای پاسختصمیم

برای -0 های پروژه منعکس کننده نیازهای بررسی شده است؟اشاره شده و تا چه حدی هدفبه چه نیازهایی  -9

برنامه و پروژه تا کجا اجرا شده و چرا باید در آن تجدید نظر کرد؟  -9شیوه و برنامه چیست؟  ،پاسخ به نیازها

 ؟شده قدر برآوردهچه نتایج مثبت و منفی، خواسته یا ناخواسته مشاهده چیست و نیازهای جمعیت چه  -5

 

 

 

 

 

 

 
 

 د اثربحشی تر باشهای فراگیر بیشاثربحشی آموزشی که هر چه تطابق یادگیری با نیازها و تفاوت: مدل یوه و  کراکر

 تر خواهد بود.دوره بیش

 

 

 

 

  حاصل توسعه الگوی کرک، پاتریک به منظور ارزشیابی بازگشت سرمایه مدل فیلیپس: این مدل پنج سطحی و

 است. سطوح به ترتیب عبارتند از عکس العمل، یادگیری، رفتار، نتایج و بازگشت سرمایه. 

دادبرون فرآیند   

 زمینه

داددرون  

 

 اثر

 اثربخشی

 انتقال

 پایداری

 یادگیری از راه دورویژگی 

 طراحی تکالیف از راه دور

 های میان فرهنگیتفاوت

 های یادگیری ویژگی

 نیاز برای یادگیری از راه دور

 روش یادگیری از راه دور 

 

اثربخشی 

 آموزش 
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 های آسیب شناسی آموزشیمدل

 کنند. شناسی جلوگیری میالگوها از رخ دادن خطا در مطاعلات آسیب

  مدل هفتS ل هفت متغیر یا اهرم دارد که در زبان انگلیسی با حرف کینزی: این مدمکS شوند.آغاز می 

 کند.ارزش های مشترک: حلقه مرکزی مدل است و اعتقادات و باورهای اصلی و مشترک ایجاد می -9

  ساختار )تشکیلات(  -9است مشتری. ریزی برای تخصیص منابع در جهت خواستراتژی: برنامه -0

ها: نحوه انجام مهارت -1سبک: مدیریت کارکنان  -6سیستم: ارتباط فرآیندهای سازمان  -4کارکنان  —5

 ها فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماموریت: هدف  -9نوآور است و عناصر آن عبارتند از های برای آسیب شناسی سازمانمدل مولکولی: این مدل

فرهنگ: هنجارهای درونی و بیرونی سطوح درون رفتار -9ها: قوانین سازمان برای نیل به اهداف ارزش-0سازمان 

های استراتژی: روش-6ساختار: شبکه ارتباطات رسمی و غیررسمی -4ها: جریان کار و فناوری سیستم -5سازمانی 

 سبک مدیریت: شیوه رفتاری مدیران -9محیط: شرایط فیزیکی  -1اف نیل به اهد

 

 ها به کیفیت، عملکرد و میزان آگاهی از مدل مالکوم بالدریج: این مدل برای شناسایی میزان دستیابی سازمان

 کند. یم مپردازد و بر مبنای خودارزیابی سازمانی به تحول و تعالی سازمانی اقداها، تحت قالب رقابتی میاهمیت آن

 
 
 
 
 
 
 

 ساختار

 استراتژی

هامهارت  

 کارکنان

 سبک

ارزش

های 

مشت

 رک

 سیستم

 (09نتایج منابع انسانی  )

 
 (099نتایج مشتریان  )

 
 (09نتایج جامعه  )

 

 (09منابع انسانی  )

 (09)خط مشی و استراتژی  

 (09ها و منابع  )شرکت

رهبری  

(099) 

فرآیندها  

(049) 

نتایج 

کلیدی 

عملکرد 

(059) 

(599)  نتایج  (599)   توانمندسازها   

 نوآوری و یادگیری
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 ریزی، اجرا، بازبینی و اقدام وری تمرکز دارد و شامل چهار مرحلۀ برنامهمدل دمینگ: این مدل بر چرخه بهره

سازمان: -0هم سو سازی فعالیت کارکنان در نیل به اهداف خط مشی:  -9های این مدل عبارتند از، است. مولفه

اطلاعات:  -5سازی منابع انسانی: نحوه توجه منابع انسانی، آموزش و به-9سازماندهی، مسوولیت و اختیار واحدها 

-6تجزیه و تحلیل: نحوه تجزیه و تحلیل مشکلات کیفیتی  -4ها نحوه گردآوری اطلاعات، نتایج و توزیع آن

های اجرایی نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کنترل: روش -1ها: فعالیت مناسب سازمان اردسازی فعالیتاستاند

گیری و اندازهها نتایج: چگونگی اثربخشی فعالیت -1تضمین کیفیت: مراحل تکوین محصول  -9کیفیت 

 . هاSWOTبرنامه آینده: چگونگی شناسایی و ارزیابی  -92های بهبود شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شود ای تجزیه و تحلیل میزمینه سه دسته عوامل رفتاری، ساختاری وارتباط بین این مدل در : شاخگیسهمدل

محتوایی: محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی -9تواند خارج تعامل این عوامل صورت گیرد. و هیچ رویدادی نمی

ای: زمینه-0گردد. دهد و رفتار برای نیل به اهداف سازمان است. لذا رفتار مخل اثربخشی بررسی میتشکیل می

 ساختاری: مسیرهای فرآیند و عملیات سازمانی در ساختار. -9های بالاتر از خود. یستمتنظیم روابط سازمان با س

 

  مدلFPSS .شناسایی کارکردها: جامعیت در تدوین وظایف محوله به سیستم آموزش.  -9: دارای چهار سطح است

سیستمی: الگوی  ریزیطرح -9شناسایی فرایندی: تدوین فرایندهای آموزش متناسب با کارکردهای آموزشی.  -0

تعیین ساختار: ساختار مناسب مدیریت آموزش جهت نیل به  -5مطلوب روابط فرایندهای شناسایی شده. 

 کارکردهای مورد نیاز. 

 

 

 

 

ریزیبرنامه  

 اجرا
 بازبینی

 اقدام

 کیفیت

گاهتکیه  

 زمان بندی

ال
کم

ح 
سط

 

 شناسایی کارکردها

 تعیین ساختار
 شناسایی فرایندها

 ریزی سیستمیطرح 
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  داند و بر متغیرهای داخلی شناسی مهم میشش حوزه از حیات سازمانی را برای آسیب: این مدل وایزبوردمدل

های رسمی و غیررسمی سازمان متمرکز است. مدل به دنبال سازگاری میان وضع موجود و مطلوب است و سیستم

اهداف: پشتیبانی  -9پذیرتر است. تر باشد اثربخشی آسیبمورد توجه دارد. هر چه شکاف بین دو سیستم بیشرا 

ها روابط: چگونگی روابط بین افراد و بخش -9ساختار: تعادل بین هدف و ساختار داخلی -0افراد از اهداف سازمان 

کانیسم مفید: کمک م -6داف توسط رهبران رهبری: شیوه تعیین اه -4های سازمان پاداش: چگونگی پاداش -5

 ها در نیل به اهدافمکانیسیم

 

 

 
 

 

 

 

 

 سپاری: برون

ها را بررسی کرد ای با عنوان ))طبیعت شرکت(( چرایی تعدیل ساختار شرکتکاوز در مقاله 9191تاریخچه: در سال 

 و نتیجه گرفت این امر با توازن میان هزینه دسترسی به بازار و غیراقتصادی بودن مقیاس مرتبط است. 

 تعاریف: 

 ، مدیریت و انجام وظایف معینی به شخص ثالث مستقل. ریزیتسلیم برنامه -9

  گیری شرکت به پیمانکاران خارج از های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیمواگذاری برخی فعالیت-0

 نامه.سازمان در قالب یک قرارداد یا تفاهم

ند توانم صلاح ویافتن عوامل اجرایی ذی از طریق استراتژی ضروری و اثربخشی حفظ و توسعه حیات سازمانی از -9

 برون سازمانی و واگذار کردن وظایف غیر اصلی به آنان.

 های ارزش افزوده.های تولید و سایر فعایتاتکا بر منابع خارجی به منظور ساخت مولفه-5

 . ای واگذاری استه واسط آن فعالیت مورد نظر برسپار و تامین کننده که حلقن برونفرایندی ارتباطی است میا-4

 رهبری 

 اهداف

 ساختار

 روابط

 پاداش

 محیط

 مفیدهای مکانیسم

 درونداد ببرون داد
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 سپاری مراحل برون

بازار تامین کننده  تحلیل بازار: -0 سپاریتحلیل خلاهای استراتژیک: میزان آمادگی برای حرکت به سوی برون -9

 سپاری کلیسپاری جزئی و برونروش انجام: انتخاب میان نگه داشتن فرایند در داخل، برون -9خدمات مورد نیاز 

مدل انجام: سنجش دو وضعیت توانایی سازمان در انجام فعالیت و احتمال تبدیل شدن به مزیت رقابتی  -5

اسب با توجه به نتایج مراحل قبل و با سه شاخص همسویی با ارزیابی سناریو:  انتخاب سناریو من -4سازمان 

 سپاریکنترل برون -6سپاری و زمان ارزیابی اهداف سازمان، وسعت برون

 سپاری انواع برون

 سپاریمعیار برون معیار طبقه بندی

 راهبردی، تاکتیکی، انتقالی سطح تصمیم گیری

 کلی، انتخابی یا بخشی سپاریحجم برون

 کامل، نیمه ادغاممیزان 

 گروهی یا داخلی روابط ویژه

 عملکرد، منابع سطح کنترل اداری

 بخش خصوصی، بخش دولتی نوع مالکیت

 انگیزشی، مشارکتی میزان مشارکت افراد

 

اطمینان از  -0برد میان سازمان و تامین کننده -وجود رابطه دوطرفه برد -9 :سپاری آموزشعوامل موثر بر برون

وجود  -5وجود زیرساخت لازم )بویژه فناوری اطلاعات( میان طرفین  -9ای توسط تامین کننده رعایت اخلاق حرفه

 فرهنگ سازمانی متناسب

مدیریت وظایف مشکل یا  -0صلی های اافزایش اثربخشی سازمان در فعالیت -9 سپاری آموزش:مزایای برون

مندی بهره -6کاهش هزینه عملیات  -4بهبود مدیریت ریسک  -5 بهبود خدمات ارائه شده به مشتری -9ناپذیر کنترل

 انعطاف پذیری در بلند مدت -9بهبود عملکرد عملیاتی  -1از تخصص تامین کنندگان 

کاهش کنترل و نظارت و در نتیجه کاهش کیفیت  -0ان وابستگی به تامین کنندگ -9 سپاری آموزش:برون هایچالش

از دست دان قابلیت کلیدی  -4احتمال عدم صلاحیت لازم تامین کنندگان  -5کاهش حقوق کارکنان نیمه ماهر  -9

 های فکری سازماناز دست دادن سرمایه -6سپاری نادرست ناشی از برون
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 هافصل دوم ( مدیریت استعداد در سازمان

 

 ستعداد:تعاریف ا

 های قابل توجه در عملکرد فعلی و آینده سازمان ایجاد کند.فردی که بتواند تفاوت 

 .الگویی تکرار شدنی از اندیشه، احساس یا رفتار فرد که قابلیت کاربست دارد 

 های فرد که شامل مهارت، دانش و ظرفیت برای رشد و توسعه است. ای از تواناییمجموعه 

 ،های کارکنان و ترجیحات کاریمهارت، توانایی شناخت و قابلیت افراد به همراه ارزش ترکیب پیچیده از دانش 

 

 تعاریف مدیریت استعداد: 

 حفظ افراد توانا و از دست دادن افراد با عملکرد پایین -

 های خاص خود را دارد.مجموعه استعدادها برای هر پست کلیدی چون هر پستی نیازمندی -

 تخاب، توسعه و حفظ کارکنان کلیدی و با استعداد. تلاش سازمان برای جذب، ان -

 

 مدیریت استعداد:  ابعاد

 شناسایی، کشف و جذب استعدادها -9

 به کارگیری و اداره استعدادها -0

 توسعه استعدادها -9

 نگهداری استعدادها -5

 

 مدیریت استعداد:  اهداف

 های کارکنانسنجش قابلیت -9

 پروریریزی جانشینبرنامه -0

 ایآموزش و رشد حرفه -9

 پاداش )به استعدادها( -5
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 های مدیریت استعدادمدل

 های سازمان متمرکز هستند و از ها و شایستگیای که بر حول محور ارزشفیلیپس و راپر: چارچوب پنج مرحله

 طریق فرایند استراتژی، اجرا و ارزیابی با هم ارتباط دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ارائه شده است. بانک امریکا: این مدل در حوزه جانشین پروری مدل 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 ها استشامل پنج مرتبه و دو بخش مدیریت استعداد و پرسش : این مدللویس و هاکمن مدل سلسله مراتبی . 

مراحل بخش مدیریت استعداد از پایین به بالا عبارتند از، اقدام، سیستم، خزانه، مبناها و مزیت رقابتی. بخش 

 کند. ها نیز از نحوه و شیوه مراحل سوال میپرسش

ها و ارزش    

هاشایستگی  

حفظ 

 کارکنان

 توسعه
به کار 

 گماشتن

 انتخاب

 جذب

ی
یر

دگ
یا

 

 ارزیابی

 اجرا

 استراتژی

 انتصاب مدیران در مشاغل کلیدی

 حمایت از استقرار مستمر آنان مدیریت عملکرد آنان

ها توسعه قابلیترشد، پرورش،  

 های آنانو شایستگی
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 بر پایه چشم انداز، اهداف و تقاضا برای استعداد طراحی شده است. تقاضا  : این مدلمدل ابعاد بین المللی توسعه

فرهنگی و راهبردی سازمان مشخص و پس از تعیین استعدادهای مورد نیاز وارد بخش های اس اولویتبر اس

 شود که شامل پنج مرحله است.مدیریت استعدادها می

 های موجودشناسایی پناسیل -9

 هاارزیابی میزان آمادگی آن -0

 توسعه استعدادها -9

 انتخاب و به کارگیری استعدادها -5

 تاکید بر عملکرد آنان -4

 

 گیری خطی است. ل دیلویت: این مدل بر شناسایی و جذب افراد کمیاب تمرکز دارد. مدل دارای ننتیجهمد 

 
 

 

 

 

 

 شرایط استقرار مدیریت استعداد

 شناسایی و تشکیل خزانه استعدادها -9راهبرد سازمان  -0 حمایت مدیران ارشد-9  

 هااصول توسعه استعداد در سازمان

تعیین  -5نتایج حاصل از توسعه استعداد  -9تعیین فرایند توسعه استعداد   -0مشخص کردن منظور از استعداد -9 

 های حاصله از خزانه استعدادتعیین پتانسیل -4تر و راهبرد استاد شاگردی( های نقش ) همکاران با تجربهمدل

 ستعدادموانع استقرار مدیریت ا

دیدگاه کوتاه مدت به  -9عدم درک اهمیت مدیریت استعداد   -0عدم تخصصیص زمان توسط مدیران ارشد -9 

فقدان درک از مشاغل کلیدی و حساس  -4همسو نکردن مدیریت استعداد با راهبردهای کسب و کار  -5موضوع 

عدم  -1عدم تهد کافی به موضوع  -9نی ابهام در نقش متخصصان منابع انسا -1نبود همکاری سازمانی  -6سازمان 

      هاناشایستگی بخش منابع انسانی در مقابله با چالش -92بندی کارکنان بر حسب عملکرد تمایل مدیران به رده

 واگذاری پرورش استعداد به مدیران صف -90نبود برنامه رسمی برآورد نیاز به استعداد  -99

 حفظ کردن توسعه دادن به کار گیری کشف کردن
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 در جهان امروزفصل سوم ( مدیریت ارتباط با مشتری 

 

 تعاریف یادگیری از طریق تلفن همراه

 های یادگیری خارج از مکان مشخص با کمک وسایل موبایلیفعالیت: کوین 

  .اومالی: هر نوع یادگیری که یادگیرنده در موقعیت ثابت و اقبل تعیین شده قرار ندارد 

  های فناوری سیم وقابل حمل، موبایلی، شبکه بیدونیوا: شکل جدید از یادگیری الکترونیکی با استفاده از وسایل

 ارتباطی برای یادگیری و تدریس.

 نیازهای یادگیری از طریق تلفن همراهپیش

 قابلیت انتقال بالا: یادگیری در هر زمان و مکان -9

 انطباق با توانایی یادگیرندگانانفرادی بودن:  -0

 جسارت داشتن: فناوری بازدارنده دسترسی به دانش نباشد. -9

 ابلیت دسترسی: توانایی ارتباط با کارشناسان و مدرسانق -5

 قابلیت انطباق: انطباق زمینه یادگیری با مهارت افراد و توسعه دانش -4

 پایداری: اداره امور یادگیری یادگیرندگان با وجود تغییرات فناوری -6

 مفید بودن: مفید بودن یادگیرندگان در برابر کارهای روزمره -1

 تلفن همراهعناصر یادگیری از طریق 

 شود.یادگیرنده: مرکز فعالیت و سایر عناصر به او ارائه می -9

 ، مشاوره، رفع موانع و افزایش انگیزش برای یادگیرندگانگریتسهیلانجام : مدرس -0

 هابه تمامی بخش برخططراحی شایسته محیط جهت دسترسی یادگیرندگان به صورت : محیط -9

 به مربیان به صورت برخط ثبت عملکرد یادگیرندگان و گرازش: ارزیابی -5

 مزایای یادگیری از طریق تلفن همراه

 همه جا حاضر بودن / خود انگیز بودن -9

 بایلیقابلیت انتقال وسایل مو -0

 ترکیبی بودن )آموزش ترکیبی( -9

 اختصاصی بودن )آموزش اختصاصی هر فرد( -5

 تعاملی بودن )آموزش تعاملی( -4

 مشارکتی بودن -6

 سرعت دریافت اطلاعات -1
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 یادگیری ترکیبیتاریخچه 

ای و یک طرفه، شامل رایانامه، رادیو و تلویزیون بود. نسل دوم آموزش از راه دور و مبتنی بر نسل اول آموزش مکاتبه

 ، تلفیقی از آموزش چهره به چهره و برخط است.  0220وب و رایانه بود و نسل سوم از سال 

 

 عاریف یادگیری ترکیبیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیبی های یادگیریمدل

  :های یادگیری ترکیبی و سازماندهی آنراهنمایی است برای طراحی و توسعه برنامههشت بعدی خان  

فناورانه) زیرساخت، سخت افزار و نرم افزار(  -0  پداگوژیکی ) آموزش و یادگیری( -9شامل ابعاد هشتگانه. 

    ارزشیابی)نتایج یادگیری کارآموزان( -5  طراحی رابط کاربری) وبسایت، محتوا( -9

 نلاین آموزشی(پشتیبانی منابع)پشتیبانی آ -6ریت آموزش الکترونیکی)نگهداری محیط و توزیع اطلاعات( مدی -4

 سازمانی)امور اداری آموزش و نتایج آن( -9   ملاحظات اخلاقی -1

 

 
  

یادگیری 

 ترکیبی

 نظریه

 رسانه

 آنلاین

 غیرآنلاین

 غیرهمزمان

 همزمان

 رفتارگرایی

 ساختن گرایی شناخت گرایی

 خودآموزی

آموزش 

 از راه دور

حضور در 

 تدرس

گروه های 

 کاری

ممارست 

 و تمرین

 سخنرانی

سیستم های  

 خودآموز

  سیستم های

 سازگار

بازی های  

 تربیتی

 شبیه سازی

 دنیای کوچک

ویدئو/ 

 تلویزیون

رسانه های  

 چاپی

 سی دی

 وب سایت

ویدئو 

 کنفرانس

 چت

 رایانامه

 گروه خبری
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  :این مدل بر اهمیت همکاری و مشارکت در میزان حفظ و نگهداری در یادگیری تاکید دارد و مدل آی بی ام

 از یادگیری سنتی با ابزارهای فناورانه است. شامل چهار مرحله که به ترتیب عبارتند از،ترکیبی 

 یادگیری به واسطه تعامل -0  یادگیری به واسطه اطلاعات -9 

 یادگیری به واسطه نظم و ترتیب -5  یادگیری به واسطه همکاری -9 

 

 گیرد که مختلف یادگیری چرخش صورت میهای مدل چرخشی: در یک برنامه از پیش تعیین شده بین روش

است. این  های دیگر نظیر کارآموزی، تیم سازی و غیرهها روش آموزش آنلاین و روشحداقل یکی از چرخش

 روش چهار زیر مجموعه دارد.

 کند.های یادگیری چرخش میکارآموز طبق برنامه و با نظر مدرس بین مدلایستگاهی،  -9

 .کندها در چند ایستگاه خاص چرخش میه فردی از میان کل برنامهفردی، هر کارآموز طبق برنام -0

 آزمایشگری، آموزش در فضاهای آزمایشگاه یادگیری است. -9

ها را به صورت آنلاین دریافت و جهت بررسی تکالیف در کلاس حضوری همراه وارونه، کارآموز دستورالعمل -5

 کند. با مدرس شرکت می

 

  :ابزار یادگیری اولیه است و مدرس نقش پشتیبان را دارد.  آموزش آنلاینمدل انعطاف پذیر 

 

  گر دیکند و های دیگر به صورت برخط انتخاب میتر را برای کمک به دورهمنفک: کارآموز یک دوره یا بیشمدل

 . کنندرا در محیط حضوری یا بدون وبسایت دریافت میها دوره

 

 های معینی نیز به صورت چهره به کند و دورهط دریافت میها را به صورت برخغنی شده: کارآموز اغلب دوره

 گردد. چهره و با حضور مدرس یا متخصص برگزار می
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 مزایای یادگیری ترکیبی

 های یادگیری و میزان انتقال دانشجلوگیری از محدودیت غنای برنامه -1

 اثربخشی آموزشی بالاتر -2

 هزینه و بهبود یادگیری افرادزمان و جویی در صرفه -3

 ایجاد امکان یشرفت کارآموز متناسب به توانایی فردی -4

 تاملی-تعاملی زمانزمان و غیرهمامکان ارتباط هم -5

 پارچگی میان دنیای واقعی و مجازیایجاد یک -6

 یادگیری -انعطاف پذیری در فرایند یاددهی -7

 

 عوامل موفقیت یادگیری ترکیبی

 های تدریس(طراحی ترکیب)ترکیب صحیح روش -1

 زمانانعطاف پذیری  -2

 های یادگیریها و سبکترکیب رسانه -3

 حمایت از فراگیران)ارائه بازخورد به فراگیران( -4

 پشتیبانی اجرایی -5

 محتوا)نوع و کیفیت محتوا(  -6
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 م ( کارراهه شغلیچهارفصل 

 

 کارراهه شغلی تعاریف

  از واژه لاتینCareer  به معنی مسیر حرکت سریع یک فرد را ردپای چهار نعل اسب گرفته شده و به معنی

 تاریخچه کاری فرد است.

 های مرتبط به هم در یک سلسله مراتب از وجهه و اعتبارپیشرفت رو به بالا، توالی شغل 

 ای در حوزه مربوط به اشتغال، شامل یادگیری مداوم و کاملرشد حرفه 

 ها و تجربیات کاری در طول سالیان اشتغالها، فعالیتها، نقشپستای از مجموعه 

 دنباله تجارب  -5توالی مادام العمر شغل  -9پیشرفت در شغل  -0یک حرفه  -9رود در جهار معنی زیر به کار می

 مربوط به یک نقش

 

 انواع کارراهه شغلی

 ص و متداول بوده است.مشخهای گذشته ورود فرد و مسیرهای پیشرفت شغلی از زمان :سنتی 

 های گذشته ورود فرد و مسیرهای پیشرفت شغلی غیرمتداول و نادر بوده است.از زمان :غیر سنتی 

 اشتغال مادام العمر در یک شغل واحد :نواختپیوسته و یک 

 ستطلبد و برمبنای دانش و مهارت فعلی فرد استوار امی ی جدیدمهارت یکای از مشاغل که هر مجموعه :مارپیچ. 

 های ترقی را به سمت بالا طی کند. ترین سطح یک شغل آغاز کند و پلهفرد کار خود را از پایین :خطی 

 فرد در گذر زمان شغل و پست نامربوط را طی کند م مدت تصدی وی یک الی چهار سال است.  :زودگذر 

 

 کارراهه شغلی ریزی توسعهبرنامه

تجسم و طراحی وضعیت مطلوب مسیر توسعه و پیشرفت کارکنان در یک سازمان طی زمان ورود تا این امر  

همکاری و مساعدت کارکنان در تشخیص و ارزیابی نیازهای کاری  -9مستلزم توجه به سه عنصر است. بازنشستگی و 

های ای کارکنان و تواناییهم سو کردن نیازه -9توسعه و تصمیم موقعیت کاری قابل دسترس در سازمان  -0ها آن

 های کاری سازمانبالقوه آنان با موقعیت
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 کارراهه شغلی هایاستراتژی

 .رفتارهای به کار گرفته شده توسط افراد برای کاهش زمان مورد نیاز و عدم قطعیت برای رسیده به اهداف کارراهه 

 ترین مدت.اقدمات افراد برای رسیدن شغلی در کوتاه 

 

 ریزی کارراهه شغلی موفقفرایند برنامه 

 آماده سازی یک نمایه شخصی -9

 ای بلند مدتتوسعه اهداف شخصی و حرفه -0

 ها وتهدیدهاپیش بینی وضمعیت درون و خارج شرکت و فرصت -9

 تجزیه و تحلیل نقاط قوت وضعف شخصی -5

 ها و بازنگری اهداف کارراههآزمایش سازگاری استراتژی -4

 هاارزیابی و انتخاب جایگزین -6

 اهداف کوتاه مدت و برنامه ریزی عملیتوسعه  -1

 های احتمالیتوسعه طرح -9

  اجرای طرح -1

 هاکنترل پیشرفت -92

 

 اهداف برنامه ریزی طراحی کارراهه شغلی

 برآورد نیازهای فعلی و آینده منایع انسانی سازمان بر یک منابع معین -9

 آگاهی دادن به سازمان و افراد درباره مسیرهای فرایند سازمان شغلی بالقوه -0

 بهره بردن کامل از برنامه منابع انسانی موجود   -9
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 مدیریت کارراهه شغلی

رخی ببرای کمک به کارکنان جهت رشد آنان.  عملیاتیعنی برنامه ریزی فعال و اجرای استراتژی و 

های آن عبارتند از غنی سازی زندگی کاری، ایجاد فرصت کسب شناخت، پیشرفت و ترقی اهمیت

هویت، مقام و منزلت افراد و عدالت استخدامی. مدیریت کارراهه شغلی کارکنان، کمک به کسب 

توان به نتایج واکنش مشتریان نظام مذکور و اطلاعات مربوط نیازمند ارزیابی است و برای این کار می

 به نرح نگهداری کارکنان کلیدی رجوع کرد.

 

 ابعاد توسعه کارراهه شغلی

بتنی های مو غنی سازی مشاغل، بازبینی فعالیترویکردهای توسعه افقی شغل، عمق بخشی 

بر کار تیمی و جرخش شغلی در این کار موثراست. رویکرد نوین پروش کارکنان نیز مورد استفاده 

های آن عبارتند از، توسعه حین کار، از طریق تجربه کاری، آموزش رسمی و است که مولفه

 برساختاردهی خود پیش

 

 غلیهای مدیریت کارراهه ششاخص

 تصمیم گیری  -4ها استراتژی -3هدف گذاری  -2یادگیری  -1

 

 نظام مدیریت کارراهه شغلی مبتنی بر وب

 کند.اطلاعات با ارزش از مسیرهای شغلی برای هر دور طرف )کارکنان و مدیران( فراهم میاین نظام 
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 هافصل پنجم ( مربیگری در سازمان

 

 تعاریف مربیگری

 یابد.شود و در نیتجه آن عملکرد بهبود مییادگیری و پیشرفت می پارسلو: فرآیندی که باعث 

 مور: شکوفایی استعدادهای بالقوه افراد برای به حداکثر رساندن عملکردشان.ویت 

 .هال: یادگیری عمل گرایانه، شخصی، فرد به فرد و هدفمند جهت افزایش عملکرد یا بازدارندگی از انحراف مسیر 

  مند که مربی پشیرفت عملکرد و رشد شخصی مدار و نظاممشارکتی، متمرکز بر راه حل، نتیجهگرنت: فرایندی

 کند.یادگیرنده را تسهیل می

 ای کوتاه مدت اولیه با هدف بهبود در عملکرد یا ایجاد صلاحیت ویژه.: مداخلهکلاترباک 

 رون سازمان.ای از گفت و گوهای فردی با فردی دیگر در داستار: گفت و گو یا مجموعه 

  مک ری: فرایندی که در آن یک فرد از ارتقای عملکرد یادگیری فرد دیگری با کمک سوالات تعاملی و ارائه

 کند.های لازم پشتیبانی میکمک

 ای و شخصی است. های حرفهسازی که شامل توسعه مهارتوالکر: یک فعالیت سازمانی مرتبط با توسعه و به 

 گری: همکاری با افراد در یک فرایند فکری و خلاق که وی را به ارتقای توانایی شخصی فدراسیون بین المللی مربی

 کند. ای خود ترغیب میو حرفه
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 ایجاد فرهنگ مربیگری

شروع سطح بالا: تعهدات مربیگری بخشی از طرح توسعه رهبری راهبردی است و معمولا از سطح بالای یک  -9

 شود. بعدی سازمان جاری می سازمان آغاز و مانند آبشاری به سطوح

ای عمومی: تعهدات مربیگری بیشتر فردگرایانه است و حالت عمومی ندارد لذا ایجاد فرهنگ به ترویج برنامه -0

های مربیگری در حال تحقق است و مدیران های عمومی نیاز دارد. همه افراد سازمان باید بدانند که برنامهبرنامه

 رشدی خود را با دیگر اعضای تیم به اشتراک گذراند.ارشد باید ترغیب شوند اهداف 

د منهای کاری و سازمان به طور آشکار از بازخورد بهرهدر فرهنگ مربیگری همه اعضای گروهتمرکز بر بازخورد:  -9

درسجه استفاده 962شوند و این امر به پیشرفت عملکرد سطح بالا منجر خواهد شد. اغلب از ارزیابی عملکرد می

 های مستقیم خود تمرکز دارد. تعهدات مربیگری بر توانایی رهبران در ارائه بازخورد به گزارششود. می

 

 مربیگری رهبری چارچوب

کوشند یادگیرنده از توسعه نیازهای منظور از این اصطلاح روابط رسمی و رو در روی بین مربی و یادگیرنده که می

های جدید را کشف کند و برای های فعلی خودر را به چالش بکشد امکانارزیابی و درک به دست آورد محدودیت خود

 گویی و پشتیبانی صورت دهد. رسیدن به اهداف تضمین پاسخ

 

 های مربیگریمدل

 

 و مدل گرGROW  ن دارد دبه دنبال شکوفایی و گشایش پتانسیل افراد است و بیشتر جبنه یاری رسان: این مدل

گرایانه است و به دسترسی به مطالب عاطفی نیار دارد. این مدل تا جنبه آموزشی. این مدل فردمحور یا انسان

 ای استوار است و هر یک از حروف مدل به معنی خاص اشاره دارد. حرکت چهار مرحله بر،  تکاملی

 G خواهید؟یا چه می : هدف گذاری 

 R  :یا کجا هستید؟ واقعیت بررسی 

 O  :توانید انجام دهید؟یا چه می هارسیدن به تمام گزینه 

 W  :یا چه خواهید کرد ؟ تایید اراده به عمل 
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از فعالیت تکاملی است. روش تکاملی فرد را به سمت خلق و ایجاد  هدف نقطه تمایز فعالیت کارکردگرانعیین 

 دهد و این انتخاب را با کلمات اختصاری زیر توضیح داده است. هدف توسط خود او سوق می

SMART  : 

S  .یعنی هدف مشخص و به هم پیوسته باشد 

M  .یعنی هدف قابل اندازه گیری باشد 

A  .یعنی هدف قابل دستیابی باشد 

R  .یعنی هدف واقع بینانه باشد 

T  .یعنی هدف محدود به زمان خاص باشد 

MMM  : 

M  باشد.  محرکیعنی هدف انگیزشی و 

M  .یعنی هدف قابل اندازه گیری باشد 

M  .یعنی هدف قابل کنترل باشد 

RAW  : 

R  .یعنی هدف واقع بینانه باشد 

A  .یعنی هدف قابل دسترسی باشد 

W  .یعنی هدف ارزشمند باشد 

 

 مدل فلو FLOW  .این مدل پنج مرحله پلکانی دارد : 

ایجاد ارتباط: مترادف با قرارداد است که بر تعهد مشترک، اعتماد متقابل، احترام و آزادی بیان متقابل تاکید  -9

 دارد. 

ن مشکلات را تجربه و که مراجعه کننده در آای های لحظهتشخیص آغازین: آمادگی برای استفاده از مزیت -0

 کند. سوالات را به مربی ارائه می

ها نامه و تفسیر ارزیابی با هدف کمک به مراجعه کننده برای یافتن قابلیتمشاهده و ارزیابی: استفاده از پرسش -9

 و تهعداتش جهت بیان اهداف.

 ثبت نام: اقدام مشتری برای خرید پروژه مربیگری -5

 نوع است. تعیین استاندارد برای عملکرد، تعاملی یا شناخت مشتری و عمیقگفت و گوی مربیگری: شامل سه  -4
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  مدلSOS  :    پردازد. این مدل بر نقاط ضعف تمرکز دارد و در یک جلسه به شناسایی اهداف مراجعین می 

 S  ز دارد.ابیند و به مربی نیموقعیتی که فرد خود را در آن وضعیت می ی،موقعیت، مسئله، پروژه. به بیانیعنی 

 O های دیگران در موقعیت. نقش سایر افراد پیرامونی مراجعه کننده در موقعیت مذکورچگونگی ویژگی 

 S کند فرد خودش مشکل را حل کند. مربی کمک می. تواند مسئله را حل کندچگونه خویشتن می 

 

  در  .اساس تعامل بنا شده و معتقد است مراجعه کننده باید خودش بخواهد تا تغییر کند: این مدل بر  راجرزمدل

 ساختن تدبیر مراجعه کننده را بر عهده دارد.  یاین مدل مراجعه کننده مبتکر است و مربی نقش رهانیدن و جار

 

 

 

 

 

تغییر محرک ها

بودننجام عملا

 نحوه انجام دادن

 شغل

 هانقش

 تکالیف

 هامهارت

 نحوه بودن

 روابط

 هاارزش

 هویت اصلی

 های اصلینیاز
 درونی

 توسعه نحوه

 

 بیرونی

فشار از طرف 

 رییس

 

 میدان مربیگری
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  ده توان از در گونه کارکردگرا هم استفاایگان : این مدل برای گونه مربیگری تکاملی پیشنهاد شده است اما میمدل

شود مراجعین اهداف خود را آزادانه انتخاب کنند و در راستای آن نیز روش کار خود در این مدل فرض میکرد. 

برای حفظ تمرکز و استفاده مناسب و فعال از ای سه مرحلهرا در پیش گیرند. این مدل یک ساختار خطی 

 کند. فراهم میها مهارت

 ند تا وضعیت موجود را روشن کند.کسناریو حال حاضر: مربی به مراجعه کننده کمک می -9

  روایت داستان، توصیف ماجرا توسط مراجعه کننده و توجه به مسائل حیاتی 

 دلی کردن و بازگویی اظهاراتها، آرام کردن مراجعه کننده با همشناخت ناآگاهی 

 بندی کند.کند اولویتفرصت نفوذ، مربی به فرد کمک می 

کند تا اهداف و مقاصد را توسعه دهد و بر اساس اجعه کننده کمک میسناریو ترجیح داده شده: مربی به مر -0

 آن به درکی درست ار موقعیت برسد.

 ها با محوریت مربیجست و جو در طیف وسیعی از فرصت، هافرصت  

 تدوین دستور کار آتی مربی با همکاری فرد، دستور کار 

 ممتعهد بودن به فرایندهای مدل و پیش رفتن گام به گا، تعهد 

کند تا برای دستیابی به هدف راهبردها را توسعه دهد و راهبردهای عمل: مربی به مراجعه کننده کمک می -9

 ار حال حاضر به سمت وضعیت ترجیح داده شده حرکت کند. 

  با استفاده از روش طوفان  مراجعه کننده عملیاتی توسط مربی و فردبرای برنامه راهبردها، یافتن سرنخ

 های بسیار فرصت در نظر گرفتن طیف وسیعی از مغزی و

 جایگزین مناسب، انتخاب بهترین راهبرد 

 طرح، تبدیل راهبرد به طرح عملیاتی 

 

  مدلACHIEVE وار ای و دایره: این مدل تا حدودی بر مبنای مدل گرو طراحی شده است و فرایندی هفت مرحله

سعه و برد و پایه تودست یابند اعتماد و اطمینان را بالا میشفافیت کند به است. این مدل به فراگیران کمک می

 شود. های مهمی است که در زیر بیان میرار معیار کیفیت در مربیگری است. هر مرحله نیازمند مهارتاستق
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 A ارزیابی وضعیت موجود : 

 تیزهوشی 

  تفاهمایجاد سازگاری و  

 گوش دادن 

 پرسیدن سوالات خوب 

 

 C  طوفان مغزی: بررسی ایجاد 

  تفاهمحفظ سازگاری و  

 ایجاد محیط آرام و عاری از عامل تهدیدآمیز 

 گوش دادن 

 پرسیدن سوالات خوب 

 ارائه بازخورد 

 H شکل دادن به هدف : 

  تفاهمحفظ سازگاری و  

 ارائه بازخورد 

 گوش دادن 

 پرسیدن سوالات خوب 

 کمک در تنظیم اهداف 

 I ها: ایجاد گزینه 

 ارائه بازخورد 

  دادنگوش 

 پرسیدن سوالات خوب 

 تشویق و به جالش کشاندن 

 E ها: ارزیابی گزینه 

  تفاهمحفظ سازگاری و  

 ارائه بازخورد 

 گوش دادن 

 پرسیدن سوالات خوب 

 

 V طراحی برنامه عمل : 

  تفاهمحفظ سازگاری و  

 ارائه بازخورد 

 گوش دادن 

 پرسیدن سوالات خوب 

 کمک در تنظیم اهداف 

 E تشویق به حرکت : 

  تفاهمحفظ سازگاری و  

 ارائه بازخورد 

 گوش دادن 

 پرسیدن سوالات خوب 

 تشویق و به چالش کشاندن 

 

 

 مدل اُراکل ORACLE  این مدل در هر موقعیتی قبال استفاده است و طراحی شده تا اگر فردی در زمانی با :

 ها، ارزیابی و برنامه ریزی مشکل خود را رفع کند. مشکل مواجه شد با عبور از چهار مرحله شفاف سازی، گزینه

 O  :رسیدن به اهداف مورد نظرنتایج ، 

 R  :شناسایی مشکلموضوع واقعی ، 

 A  :های بالقوه، یافتن گزینههاجایگزین 

 C  :های نوها و افزودن ایده، آزمون مجدد گزینههای خلاقانهایده 

 L  :ها، سنجش احتمال موفقیت گزینهاحتمال موفقیت 

 E  : طراحی اقدامات اجراییاجرا ، 
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 فرآیند مربیگری

 

 هاها / فرممدل مراحل و اطلاعات مورد نیاز فرایند

 نیازها شناسایی  ورودی

 صحبت با مدیر اگر مناسب باشد 

 های دیگر در صورت توافقصحبت با مدیران و یا هم رده 

 های توسعهتوجه به تمام گزینه 

 ای درست است؟آیا مربیگری مداخله 

 های تحلیلی پرسشنامه

 مربیگری

 خلاصه اولیه

)شناسایی 

 نیازها و نتایج(

 بحث درباره اهداف مربیگری 

 نتایج مورد انتظار ها وشناسایی خروجی 

 چگونگی اندازه گیری برنامه 

 اطلاعات مورد نیاز برای جمع آوری یا استفاده 

 توافق در مورد تعداد دفعات دیدار 

 چگونگی بررسی ایجاد توسعه 

 های توسعههماهنگی با سایر فعالیت 

 توافق فرایند ارزیابی 

 تصمیم گیری بر حلقه بازخورد 

  نقاط خروج(بحث درباره فرایند( 

 تعاریف مربیگری 

 مختصری در مورد مربیگری 

 ارزیابی 

 پرسشنامه 

 طرح مربیگری 

 009 درجه 

  مشاهده 

 تجزیه و تحلیل خود 

 دیدار اول

 )ساخت تفاهم(

 قرارداد میان مربی و متربی 

 توافق محرمانه 

 جمع آوری اطلاعات و بررسی 

 های واقعیایجاد مشکلات و یا جالش 

 تعریف معیارهای موفقیت 

 با مدیر در صورت لزوم مورد بررسی 

 قرارداد مربیگری 

  چک لیست برای ایجاد

 قراردادها

جلسات 

 شدهریزیبرنامه

 هاتایید مشکلات و چالش 

 تولید راه حل 

 کشف گزینه 

 برنامه ریزی برای پیاده سازی اقدامات 

 بررسی اقدامات 

 بررسی درس آموخته شده 

 تعریف فرصت برای تمرین 

 جلسه ارزیابی 

  مدیر در صورت توافقبازخورد به 

 بررسی موردی با مربی یا متربیان مناسب 

 ابزارها 

 برنامه عمل 

 فرم ارزشیابی 

مرور قرارداد یا 

 خاتمه

 )حفظ حرکت(

 بررسی معیارهای موفقیت 

 بررسی نتایج 

 تعریف ادامه طرح پژوهش 

 بررسی قرارداد اولیه 
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 گراهای مربیسازمان

زم توجه گرا مستلاست. ایجاد سازامان مربی دنبال رشد و پرورش نیروی انسانی سازمانی که با استفاده از مربیگری به

وجه تبالا، نگرش ارزشی به انسان، ارزشمندی روابط مافوق و زبردستی، به چهار زمینه فرهنگی )شامل اعتماد سطح 

رداری سازمانی، برخو به تجربه و دانش تخصصی سازمان، توجه به بهبود مستمر( عوامل کسب و کار)استراتژی متعالی

های جدید رهبری، علاقه کارکنان به توسعه( عوامل منابع انسانی)شامل تمرکز بر نیروی داخلی، توجه به از مهارت

های منابع های چندگانه در کارکنان( و سیاستهای مشارکتی برای کارکنان، توجه به هوش و شایستگینقش

مدیریتی  هایارزیابی عملکرد و پاداش خدمت مبتنی بر شایستگی، سبکانسانی)شامل برخورداری از برنامه، سیستم 

آفرینی است یعنی نتایج با ارزشی مانند نتایج ها ارزشترین مزیت مربیگری برای سازمانحمایتی( است. مهم

ها( تجاری)شامل رضایت مشتری، رهبری صنعت، توسعه خدمات( استراتژیک)شامل حمایت مالی)شامل کاهش هزینه

 و توسعه سرمایه انسانی و بهبود اثربخشی سازمانی. ز رهبری قدرتمند، بهینه سازی فرهنگ، مدیریت تعاملات(ا

 سازی منابع انسانیهای بهگرا و روشمربی

های آموزش دانند. مربیگری با سایر روشگروهی از متخصصان مربیگری را حرفه و گروهی آن را یک رشته می

ها در معطوف بودن به دستیابی به اهداف خاص و تعهد قوی به تفاوت اصلی آن با سایر روش هایی دارد اماپوشانیهم

 شود.ها اشاره میریزی شده است. در زیر به این تفاوتفعالیت برنامه

 تفاوت مربیگری و مشاوره

 مشاوره مربیگری

 تمرکز گسترده و عمیق تمرکز محدود

 هدف بهبود عملکرد شخصی و فردی هدف بهبود عملکرد افراد در انجام کار

واند تمداخله کوتاه مدت اما به دلیل وسعت مسائل می گرایش به مداخله کوتاه مدت

 طولانی شود

مشاور هم به مسائل روانی و هم مسائل عملکرد  فرض شده فرد نیازمند مداخله بیرونی/ اجتماعی نیست

 کندرسیدگی می

 ولی با توافق وشود دستور کار توسط افراد تنظیم می

 مشورت با سازمانی

 دستور کار به طور کلی مورد توافق فرد و مشاور است

 سیار ذی نفعان به ندرت نقش یا دخالت دارند دیگر سهامداران مانند دخالت و نقش دارند
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 تفاوت مربیگری و منتورینگ

 

 منتورینگ مربیگری

 جریان و مستمر با امکان طولانی شدنارتباط در  های محدودای از دورهارتباط در مجموعه

 تواند غیر رسمی باشدمی یزی شده ماهیت ساختار یافته و جلسات برنامه

تری از شخص به تصویر مدت و دیدگاه جامعطولانی  کوتاه مدت و متمرکز بر توسعه مسائل خاص

 کشدمی

مربی نیازمند تجربه مستقیم با نقش رسمی و شغلی 

 متربی نیست

اتجربه و اغلب فردی ارشد در سازمان است که منتور ب

های جدید را انتقال تواند دانش، تجربه و فرصتمی

 دهد

 تمرکز بر حرفه و توسعه فردی تمرکز بر توسعه مساول شخصی یا شغلی

تعیین دستور کار توسط متربی و با راهنمایی و نظارت  تعیین دستور کار بر اساس اهداف مشخص و فوری

 منتور

مربی بیشتر در مدار توسعه مسائل مشخص گردش 

 دارد

ای متربی گردش منتور بیشتر در مدار توسعه حرفه

 کندمی

 

 

 تفاوت مربیگری و آموزش

آموزش فرایندی که در آن فرد متخصص وظیفه انتقال یک موضوع مشخص به فراگیر را دارد تا وی بتواند وظیفه 

ای فرد به فرد یا یک به یک است که در آن مربی با هدف فعلی خود را به شکلی موثرتر انجام دهد ولی مربیگری رابطه

تواند شامل مجموعه متفاوتی از فنون ارتباطی موزش میکند. نیز آتوسعه دادن یادگیری متربی به آموزش اقدام می

مانند پرسش، مشاوره، پند دادن و ارائه بازخورد باشد اما مربی فردی است که صرفا در مورد موضوع مورد آموزش، 

 مطلع و آگاه است. 
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 هام ( منتورینگ در سازمانفصل شش

 

 منتورینگتعاریف 

  منتورینگ از نام منتور در اساطیر حماسی یونانی اودیسه گرفته شده که مسول آموزش و تعلیم تلماخوس بوده

 است و در گذر زمان به معنی راهنمایی یک جوان توسط یک فرد با تجربه تعبیر شد. 

 انشف جه در زمینه دکلاتیک: نوعی راهنمایی فراتر از حد که توسط فردی به فرد دیگر برای ایجاد تحولات قابل تو

 شود.کار یا تفکر  ارائه می

  .بحث و گفت و گوهای طولانی مدت و عمیق  -9موسسه توسعه کارکنان: منتورینگ دارای سه عنصر کلیدی است

منتور با به کار انداختن بخش تجارب  -9ای در آینده تاکید دارد. بیشتر بر نیازهای متربی برای گسترش حرفه -0

 کند و بیشتر به ایجاد تغییر در رفتار توجه دارد. ای هدایت میی را در توسعه حرفهصنعتی خود مترب

 

 های منتورینگمدل

 

 مدل کرام 

 نقاط عطف نعریف مرحله
یک دوره شش ساله است از زمان  شروع

آغاز رابطه و برای هر دو مدیر 

 شود.امری مهم تلقی می

  شود.تبدیل میتخیلات و تفکرات به انتظارات واقعی و عینی 

 شود.انتظارات بر آورده می 

 های کنند و مدیران تازه کار کمکمدیران راشد برای مربیگری شفافیت را فراهم می

 آورند.فنی و گرایش به مربی شدن را بهم ارمغان می

 شود.هایی برای تعامل ایجاد میحول و حوش وظایف کاری، فرصت 

ن آیک دوره دو تا پنج ساله که در  پرورش

حداکثر طیف کاری و عملکردهای 

 شود.بنی میروانی پیش

 شوند.مند میهر دو طرف از ادامه رابطه و مزایای آن بهره 

  یابد.معنادار به طور پیوسته افزایش میفرصت برای تعامل 

 شود.تر و صمیمت بیشتر میپیوند عاطفی عمیق 

 جداسازی

 

یک دوره شش ماهه تا دو ساله 

پس از تغییراتی قابل توجه در 

نقش ساختاری رابطه و یا تجارب 

 اطفی مربوط به آن رابطهع

 ت بینند بلکه بیشتر دنیال فرصمدیران تازه کار نه تنها دیگر به راهنمایی نیاز نمی

 برای انجام کار به طور مستقل هستند.

  مدیران ارشد که با بحران میان سالی مواجه هستند برای ارائه عملیات منتورینگ

 کمتر در دسترس هستند 

 کند و کارکردهای چرخش یا ارتقای شغلی فرصت را برای تعامل مستمر محدود می

 شود.روانی و شغلی دیگر ایجاد نمی

 ختل های مسدود شده باعث ایجاد خصومت و انزجار و تعامل مثبت مفرصت

 شود.می

نا محدود و بعد از مرحله ای دوره بازتعریف

جداسازی که روابط یا به پایان 

رسیده یا تداوم یافته و قوام 

 گیرد. می

 گیرد.یابد و روابط جدید شکل میفشار جدایی کاهش می 

 .ضرورتی ندارد که ارتباط با منتور به شکل قبل باشد 

 یابد.ی افزایش میخشم و خصومت کاهش و فرددانی و حق شناس 

 آید.وضعیت و جو همکارانه پدید می 
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  مدل کلاتیک: این مدل شامل دو بعد سنجش جداسازی واقعی یا نیازهای عقلانی، عاطفی و نفوذ در افراد یا

 Dو در ربع مشاور  Cدر ربع سرپرست  Bدر ربع  مربی Aدر ربع  ،مستقیم، غیر مستقیم است. و چهار نقش 

  Rدارند که با هم پیوستگی قدرتمندی دارند. به علاوه این مدل مراحل منتورینگ شامل، بنای تفاهمقرار تسهیلگر  

 داند. می Cو پایان برنامه Mبلوغ ، P، ایجاد بهبودی و پیشرفت Dتعیین جهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهد و به همراه حرکت متوازن هر پنج مرحله طی شده توسط منتور و شاگرد را نشان می: این مدل کراثرزمدل

مرحله رسمی که شاگرد  -9شود تا وی فردی مستقل شود. دور نفر کم کم از قدرت منتور به شاگرد منتقل می

ود را به تنهایی مرحله احتیاط که شاگرد احساس اعتماد به نفس کرده کم کم وظایف خ -0وابسته به منتور است. 

مرحله  -5مرحله اشتراک گذاری که عقاید شاگرد به اندازه عقاید منتور مورد احترام است.  -9دهد. انجام می

رابطه دوستی دوطرفه مرحله برتر که  -4کنند. های هر یک را شناسایی و تصدیق میآشکار که هر دو طرف مهارت

 شاگرد به سمت مستقلPشاگرد وابسته ، pمنتور کم نفوذ ، mمنتور ، Mیابد. تکامل می

 

 

 

 

  چهار مرحله است شامل آماده سازی، مذاکره، فعال سازی و پایان. رابطه دو طرف معلم: این مدل زکریمدل-

 ت.فرهنگ غربی اسهای شاگردی است. این مدل دربرگیرنده سطح بالایی از افشاگری منتور و با تمرکز بر ارزش

 نفوذ )مستقیم(

 نفوذ )غیر مستقیم(

نیازهای عاطفی 

 )تربیتی(
نیازهای عقلانی 

ها()چالش  

A  
مربی

  

  

B 
سرپرست

  

D 
 تسهیلگر 

C 
مشاور

   
R  

بنای 

 تفاهم

  

D  
 تعیین

 جهت

  

P  

ایجاد  

  بهبودی

M  
  بلوغ

  

C  
  پایان

  

M
  

Mp
  

MP
  

mP
  

P 
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 ها را ای که هدفای و خطی است و بر کیفیت رابطه تاکید دارد. رابطهمدل هایز: مدلی تحولی و هفت مرحله

 شود.کند و به دلیل رویکرد فردمحوری باعثت تحول میمی گرایانه را اتخاذانسانگذاری ، اصول ارزش

 اتحاد، آشنایی طرفین و عقد قرارداد -9

 موقعیت دوطرفهسنجش، ارزیابی  -0

 های بالقوه و شناسایی مشکلاتتجزیه و تحلیل، آگاهی از فرصت -9

 هاها، بررسی تمامی گزینهجایگزین -5

 برنامه ریزی برای عمل، اننتخاب گزینه -4

 های ادامه کاربه کاربستن، چگونگی کار و راه -6

 ارزیابی، بازبینی اقدامات -1

 

  :های سنتی که بر پیوسته بودن و کنار گذاشتن س مدلاین مدل پنج مرحله دارد و به عکمنتورینگ ادواری

 مراحل مذکور عبارتند ازشود. در یک دوره کامل جلسات به کار گرفته می جزییات گرایش دارند

 قرارداد -9

 تمرکز: تعیین موضوعات با نظر شاگرد -0

 فضا: ترکیب فرصت و چالش برای شاگرد -9

 پل: توافق درباره چگونگی انجام کار -5

 ابی جلسه.بازبینی: ارزشی -4

این مدل دارای قوانینی است که باید به عنوان بخشی از قرارداد مورد توافق منتور و شاگرد باشد. از جمله:  

محرمانگی، حفظ زمان، حضور منظم، گوش دادن، شفاف سازی توسط طرفین، حق مخالفت برای طرفین، 

 ها احترام به تفاوت

 

 

 

 

 

 

 قرارداد

 بازبینی تمرکز

فضا 

)میدان

) 

پل 

 )اتصال(
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  دهد لذا بازبینی و تجزیه و تحلیل اندازی ارایه نمیای است و هیچ چشملحظه: این مدل دو ماتریسمنتورینگ

پردازد. در هر زمان به چهار عامل منتور، شاگرد، تر و همراه با جزییات است. برای هدایت گروهی از افراد میعمیق

منتور به  و دیگریرکنان شاگرد و کاکند و بستر کاری. یک ماتریس به روابط کارکنانی که شاگرد با آنان کار می

 و شاگرد مربوط است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گ نآموزش حین خدمت مربیگری و منتوری

آموزش حین خدمت توسط کارگرانی عبارت از طرفی ای بسیار نزدیک به آموزش حین خدمت است و مربیگری واژه

ها، افراد فنی، کارگران اجرایی یا مدیران ایشود که تحت نظر سرپرستان هستند و در میان حرفهبسیار استفاده می

واژه مربیگری ترجیح بیشتری دارد و از این جهت با آموزش حین خدمت مترادف است. البته منتوینگ نیز به آموزش 

حالت ساختاری کمتری نسبت به آموزش حین خدمت دارد و غالبا منتورها در هر چیزی  حین خدمت مرتبط است که

 دهند. راهنمایی ارائه می

C 
 مراجع

M 
 منتور

S 
 کارکنان

 ماتریس منتورینگ

 ماتریس کار

 کار بستر


