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وام ي وام خاوًادگی  :ناصر میرسپاسی

عىًان سخىراوی:يادگیري

تغییر رفتار

Learning is a changing Behavior

تفاوت مفهومي و كاربردي آموزش و توسعه (پرورش)
پرورش
() Development

در حوزه انديشيدن ،تفکر  ،خالقيت
و جرات تاکيد دارد
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آموزش –يادگيري
()Training

بر ارتقاء عملكرد در حوزه وظايف
 ،مهارت و توانايي انجام كار
متمركز است
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• آموزش فرآيند کسب دانش و مهارت است
و تئوری های يادگيری چگونگی دستيابی به اين فرآيند را
توضيح می دهند .

• پرورش يا توسعه در حوزه انديشه  ،تفکر و خالقيت،
دور می زند

تفاوت مفهومي و كاربردي آموزش و توسعه (پرورش)
آموزش –يادگيري
()Training
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پرورش
() Development
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استراتژی های توسعه منابع انسانی
بايد در راستای
استراتژی های سازمان انتخاب
شود
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چه وقت تصميمات و روش های
توسعه منابع انسانی
استراتژيک تلقی می شود ؟

استراتژيک توسعه منابع انسانی
طرح ريزی
ِ
به سوی سازمان يادگيرنده
طرح ريزی استراتژيک سازمان در راستای پاسخ به پرسش های
زير شکل می گيرد :
.1
.2
.3
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سمت گيری حرکت سازمان کجاست ؟
ارزش های محوری وچشم انداز سازمان چيست ؟
در راستای سمت حرکت سازمان ،ارزش ها،نيازهای
آموزشی و توسعه منابع انسانی کدامند؟
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مقايسه ای ازويژگی های آموزش () Training
و توسعه منابع انسانی ( ) Development

روش های توسعه (پرورش ) منابع انسانی:
.1
.2
.3
.4
.5
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گردش شغلی
توسعه (بهبود وبازسازی )سازمانی
شکل دهی سازمان يادگيرنده
دادن مرخصی به مديران برای همکاری کردن با بعضی
سازمان های موفق ( حتی با پرداخت حقوق به آنها )
مامور کردن کارکنان (بويژه مديران ) به شرکت های
موفق (حتی با پرداخت حقوق و مزايا به آنها )
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روش های توسعه (پرورش ) منابع انسانی:
 .6مديريت ماتريسی ،الحاق مديران و کارکنان به پروژهای
سازمان
 .7تيم کار پروژهای ( ممکن است مدت طوالنی در تيم باشد
يا کوتاه مدت )

روش های توسعه (پرورش ) منابع انسانی:
 .8مشاور داخلی (در سازمان ) بطور مثال ممکن است يک
متخصص سيستم اطالعات مديريت با حوزه مديريت منابع
انسانی در ايجاد سيستم اطالعات منابع انسانی کمک
نمايد ( اين شخص هم به حوزه مديريت منابع انسانی
کمک می کند و هم تجربياتی از اين حوزه دريافت می
نمايد )
 .9کارکردن در سازمانها با فرهنگ های مختلف حتی در
کشور های مختلف
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سازمان یادگیرنده
سازمان يادگيرنده سازمانی است که
کارکنان آن بطورمستمر ظرفيت کاری
خود را برای دستيابی به نتايج مطلوب
توسعه می دهند.

مقايسه آموزش در شرکت های آمريکايی و ژاپنی
در شرکت های
ژاپنی

در شرکت های
آمريکايی

در ژاپن بيشترين آموزش به مديران و
سرپرستان مرتبط است .
( رهبران سازمان ،يادگيرندگان اصلی هستند)

در آمريکا بيشترين آموزش را
کارکنانی دريافت می کنند که
مستقيما با کار سرو کار دارند

ويژگی های مدير با کيفيت:
 سالمت
 مهارت
 شهامت
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با تًجٍ بٍ مطالب ارائٍ شذٌ
آیا در سازمان شما بیه مقًلٍ آمًزش ي
تًسعٍ مىابع اوساوی تفايتی لحاظ می شًد ؟
چگًوٍ؟

با شکر از توجه شما
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