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 مقدمه

یت دارند آن مجموعه فعال یمنابع انسان تیریبه عنوان مد ی، گروهافتهیسازمان  یمجموعه هادر 

و شغل آنهاست.  فیکارکنان با توجه به وظا یآموزش و توانمندساز ،گروه نیا یاز رسالت ها یکی که

 یااست. آموزش تجربه یسازمان آموزش تیریمد یندهاینمودن فرا زهیمکان دهیا تهدف محصوال

در فرد، تا او را قادر به انجام کار و  دارینسبتا پا راتییتغ جادیمنظور او به یریادگیبر  یاست مبتن

 وزشآم نی. بنابرادینما یها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعمهارت رییتغ ها،ییتوانا یبهبود بخش

 یهادانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه رییمفهوم تغبه

و موجب کسب دانش، مهارت  تیارکنان را تقوموجود در ک یهایستگیاست که شا یاشده ینیبشیپ

 .دینمایم لیرا تسه یکه بهبود عملکرد شغل یاگونهبه گردد،یتازه در فرد م یهاییو توانا
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 باشند؟ توانندیم ییچه سازمان ها دهیمخاطب محصوالت ا

در آن ها فعال  یمعاونت منابع انسان ایکاربرد دارد که واحد  یسازمان ها یبرا دهیمحصوالت ا گروه

نهاد  ،یدولت ریو غ یدولت یشرکت ها ،یدولت ریو غ یدولت یباشد. در واقع در اکثر سازمان ها یم

  .در امر آموزش پرداخت یکاربرد یتوان به استفاده از نرم افزارها یها و ارگان ها م

 

 ست؟یدر سازمان چ یمنابع انسان تیو وضع گاهیجا

وجود ندارد، اما به هر حال،  یمنابع انسان ریبه عنوان مد یشرکت کوچک، سمت کیچه عموماً در  اگر

پس  ج،یبه تدر عتاًیسازمان است. طب رعاملیمد ای ییراجرایمد فهیاز وظ یبخش یمنابع انسان تیریمد

 یانسان منابع تیریواحد مستقل به نام واحد مد کینقش به  نیتر شد، اسازمان بزرگ کی نکهیاز ا

منابع  ریمد یبرا یرسم یتیو موقع شودیسپرده م Human Resource Management ای

جذب ، کنترل حضور  رینظ یعالوه بر اقدامات یمنابع انسان تیری. مدشودیم فیدر سازمان تعر یانسان

در  یرواالت یو حقوق و دستمزد و ... رسالتها یاضافه کار یهاجدول میکارکنان و تنظ ابیو غ

 یعملکرد آنها که توسط واحدها یابیسازمان دارد مانند آموزش همکاران و ارز یرشد و ارتقا یراستا

 یانجام م یمنابع انسان تیریواحد آموزش / توسعه دانش کارکنان تحت نظارت مد ریتر نظ یتخصص

نرم  همجموع یشود موضوع اصل یکه در واحد آموزش کارکنان سازمان انجام م یشود. اقدامات

استاندارد و مدل  نیچند یاقدامات در راستا نیاست. ا دهیا یریادگیو  تیریمد کپارچهی یافزارها

 IWA2 زوی، ا 29990 زوی،  ا 10015 زویا ریاست نظ یالملل نیب
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واحد آموزش چه جایگاهی دارد و انجام چه وظایفی از منابع انسانی را به عهده 

 دارد؟

بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود . توانمند استفاده از توانایی های 

سازی روش نوینی برای بقای سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. توانمندسازی)توانا سازی( 

فرایند قدرت بخشیدن به افراد است. در این فرایند به کارکنان خود کمک میشود تا حس اعتماد به 

ا بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند. تواناسازی در این نفس خویش ر

انجامد. تواناسازی همچنین تشویق افراد به مشارکت بیشتر های درونی افراد میمعنی به بسیج انگیزه

ی را هائتوانیم فرصتهای آنان تاثیر گذار است. از این طریق میهایی که بر فعالیتدر اتخاذ تصمیم

های خوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند. توانند ایدهبرای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که می

آموزش و توانمند سازی کارکنان یکی از اهداف سازما ن ها می باشد و همیشه براین باور استوار 

ن مهم هزینه گذاشته است که بهره وری در گرو کارکنان تحصیل کرده و توانمند می باشد و بر ای

شده , دوره های ضمن خدمت , کوتاه مدت و بلند مدت و یا به طرق های دیگر توانی های فردی و 

گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. پس از سال ها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است 

عقب نماند باید از نیروی که اگر سازمانی بخواهند در اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت 

انسانی متخصص , خالق و با انگیزه باال برخوردار باشد . منابع انسانی اساس یک سازمان را تشکیل 

  .د سازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی استنمی دهد و به عبارت دیگر توانم

مدیریت نیروی انسانی  آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در

است . پس از نظام جذب، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد . در حقیقت 

آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام 

و موفقیت های آتی را استخدامی به شمار می رود؛ باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده 

تضمین می کند. آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت باالترو توانایی و 

مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل 

  .به هدف های سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است
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 : آموزش نیروی انسانیاهداف 

 بهبود عملکرد .1

 به روز کردن اطالعات کارکنان .2

 ترفیع شغل .3

 حل مسائل .4

 آماده سازی برای ترفیع .5

 آشنا سازی کارکنان جدید با اهداف سازمان .6

 

 تعاریف، وظایف و فرایند های انجام و مدیریت آموزش سازمانی چیست؟

دانش ، مهارت و توانایی و رفتار مطلوب آموزش فرایند طراحی شده جهت ایجاد و بهبود  : آموزش

از طریق تجربه علمـی و عملـی می باشد . این فرآیند شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، طراحی، 

آموزش های ضمن خدمت، آموزش  : آموزش ضمن خدمت .اجرا، نظارت و ارزشیابی می باشد

ور متناسب ساختن دانش، هایی هستند که کارکنان در مسیر شغلی خود و درحین خدمت به منظ

  .مهارت و توانایی خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی مینمایند

تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزشی که به منظور توسعه بینش و افزایش  : آموزش مدیران

دانش و ایجاد و بهبود مهارت های فنی، انسانی و ادراکی و تعالی معنوی مدیران حرفه ای و 

در چارچوب نظام آموزش کارکنان و مدیران با عنایت به برنامه های اجرایی آموزش مقامات ، 

 .مدیران طراحی و اجرا می گردد

استانداردها، معیارها و الزامات تعیین شده جهت اجرایی نمودن هر یک  : استانداردهای آموزش

 .می نماید از فرایندهای آموزش بوده به نحوی که کیفیت و وضعیت مطلوب آموزش را میسر
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مجموعه اقدامات و فعالیت های آموزشی استاندارد و هدفمند است که براساس  : برنامه آموزش

 .اهداف و راهبردهای آموزشی در سطوح میان مدت و کوتاه مدت طراحی می شود

توانایی و ظرفیت شناختی ، فنی و ارتباطی کسب شده توسط کارکنان در طی   :مهارت شغلی

طریق آموزش یا تجربه که موجب انجام درست و دقیق وظایف یک شغل می  سنوات خدمت از

 .گردد

عبارتست ازمجموعه توانمندیهای مرتبط با شغل )دانش، مهارت و  : شایستگی های شغلی

 .توانایی( که یک فرد را قادر می سازد تا در شغل خود ، عملکرد موفقیت آمیزی به نمایش بگذارد

 

 : سازیوظایف آموزش و توانمند 

 بررسی و تایید نیازهای آموزشی •

 پیش بینی اعتبارات آموزشی کارکنان •

برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزشی بر مبنای سیاست ها ؛ خط مشی ها و برنامه  •

 های اعالم شده

بررسی و انتخاب موسسات مجری و مشاور در حوزه نیاز سنجی ؛ طراحی ؛ اجرا و ارزشیابی  •

 تخصصی و فنی آنها به تایید رسیده استآموزش که صالحیت 

 اجرای تصمیمات کمیته راهبری در حوزه آموزش •

 نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزش و ارائه گزارشات از عملکرد کارکنان •

 .ارزیابی از تمامی فرایند های آموزشی کارکنان و پایش فرایند ها •
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 : مرحله تقسیم می شود 5تمامی فرایند های آموزش در سازمان ها به 

 نیازسنجی -1

 طراحی -2

 اجرا -3

 ارزیابی -4

 پایش -5

 

 تعیین نیازهای آموزشی

فرآیند آموزش بایستی پس از آنکه تحلیل نیازهای سازمان صورت گرفت و موضوعات مرتبط به 

شایستگی ثبت گردید آغاز گردد. سازمان بایستی میزان شایستگی موردنیاز برای هر کاری را که بر 

کند گذارد تعیین کند، شایستگی کارکنان برای انجام آن کار را ارزیابی محصوالت تأثیر میکیفیت 

های احتمالی مربوط به شایستگی، تهیه نماید.تعیین هایی را برای برطرف کردن کاستیو طرح

نیازهای آموزشی بایستی بر مبنای تحلیل نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان در مقایسه 

  .با شایستگی موجود کارکنان، صورت گیرد

  :انجام این مرحله بایستی به منظورهای زیر باشد

 

 تعیین فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی موردنیاز –الف •

ها با شایستگی تعیین آموزش موردنیاز برای کارکنانی که شایستگی موجود آن –ب  •

 ها مطابقت ندارد،موردنیاز برای کارهای آن

منظور این که مشخص شود آیا فاصله  شده. بهمدون کردن نیازهای آموزشیِ مشخص –ج  •

تواند از طریق آموزش کم گردد یا نیاز به بین شایستگی موجود و شایستگی موردنیاز می

  .های دیگری است، بایستی فاصله موجود مورد تحلیل قرار گیردفعالیت
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 ریزی آموزشطراحی و برنامه

  .آوردریزی مبنایی برای مشخصات مربوط به طرح آموزشی را فراهم میبرنامه مرحله طراحی و

 :شوداین مرحله موارد زیر را شامل می

های مربوط ریزیِ اقداماتی که بایستی به منظور پرداختن به کاستیطراحی و برنامه –الف  •

 به شایستگی انجام گیرد

  تعیین معیارهای ارزشیابی نتایج آموزش و پایش فرآیند آموزش –ب  •

 اجرای آموزش

شده در مشخصات مربوط به طرح آموزشی برای ارایة های مشخصمسئولیت انجام کلیه فعالیت

گیرنده، وپایش دهنده و آموزشباشد. پشتیبانی از آموزشدهندة آموزش میآموزش بر عهده ارایه

ده. منظور از اجرا پیاده سازی نیازسنجی و برنامه ریزی برای پرسنل با توجه شکیفیت آموزش ارایه

به فواصل زمانی خواهد بود. انتخاب بهترین روش اجرا در هر برنامه مهمترین وظیفه آموزش می 

 .باشد

 ارزشیابی نتایج آموزش

اند، برآورده شده منظور از ارزشیابی، تأیید این امر است که اهداف سازمانی و اهداف آموزشی هردو

تواند مشخصات یعنی آموزش اثربخش بوده است. دروندادها برای ارزشیابی نتایج آموزشی می

آموزشی و سوابق مربوط به ارایه آموزش باشد. نتایج آموزش غالبًا ربوط به نیازهای آموزشی، طرحم

تواند به طور کامل میگیرنده در طی کار مشاهده یا آزمایش نشود، نتا هنگامی که عملکرد آموزش

شده و پس از آن که گذاری واقع شود. در طی یک مدت زمانِ مشخصمورد تحلیل و صحه

گیرنده آموزش را به اتمام رساند، مدیریت سازمان بایستی اطمینان حاصل کند که آموزش

ارزیابی تحت مدلهای این   .گیردشده، صورت میارزشیابی جهت تصدیق سطح شایستگیِ کسب

مختلفی انجام می شود که مرسوم ترین آنها در کشور مدل کرک پاتریک است که اثربخش بودن 
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 Kirk Patrick ، یادگیری ، رفتار و نتایج ( می سنجد. سطح ) واکنش 4آموزش ها را در 

 

 زشپایش و بهبود فرآیند آمو

منظور اصلی از پایش، حصول اطمینان از این امر است که فرآیند آموزش به عنوان بخشی از 

آید، به طوری که شواهد سیستم کیفیت همان گونه که الزم است مدیریت شده و به اجرا در می

عینی در این مورد که این فرآیند در برآورده کردن الزامات آموزشی سازمان اثربخش است، فراهم 

شود. پایش شامل بازنگریِ تمامی فرآیند آموزش در هر یک از چهار مرحله است پایش بایستی می

  .های اجرایی مدون سازمان انجام گیردتوسط کارکنان دارای شایستگی و بر طبق روش

 

 : چرا نرم افزار

 کاهش خطاهای انسانی) امکان رصد خطا و برطرف کردن توسط نرم افزار( •

 .هزینه های جاری،سرمایه ای(کاهش هزینه ها)  •

 .امکان رصد فعالیت ها و فرایند ها در حوزه های مختلف در هر زمان •

 .ساخت انواع گزارش ها برای مدیر در هر زمان و به صورت مولفه های مورد نیاز •

توسط شرکت ها و سازمان ها  10015ایزو  دریافت گواهی نامه های سری ایزو و به خصوص •

 .با استفاده از بستر نرم افزار

  برنامه ریزی و مدیریت فرایند آموزش برای تعداد باالیی از کارکنان در سطح کشور •

 

 

 

 

 

http://ideahome:10/wiki/5
http://ideahome:10/wiki/5
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 محصوالت ایده
 آموزشمدیریت  •

o  افزار مدیریت فرایند آموزشنرم 

o  فراگیرسامانه  

o  شغلتحلیل 

o  عملکردارزیابی 

o  آموزشپرتال 

 یادگیریمدیریت  •

o  الکترونیکییادگیری سامانه 

o آزمون الکترونیکیه سامان 

o  کنفرانس و کالس مجازیوب 

o  موبایلبستر  دریادگیری  

http://ideaco.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
http://ideaco.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
http://ideaco.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
http://ideaco.ir/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
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