
 

 

 انسانی منابع توسعه و آموزش

 مقدمه

 پرسنل توسعه و آموزش برای که کنند،می طراحی را هاییفعالیت معموالً انسانی منابع هایدپارتمان

 نقش برای کارمند یک سازی آماده برای چه و عملکردی مشکالت رفع برای چه است، شده طراحی شرکت

 .مدیریت

 باید شما وب، تحت سمینارهای و آموزش مربیان، با جلسات مانند رسمی آموزش هایدوره بر عالوه

 .دهید ارائه را شغل چرخش تجربه و مشاوره ،گریمربی مانند پذیر انعطاف هایگزینه

 چیست؟ توسعه و آموزش

 به توسعه و آموزش به هاسازمان بیشتر .است انسانی منابع کلیدی عملکردهای از یکی توسعه و آموزش

 .کنندمی نگاه انسانی منابع توسعه فعالیت از ناپذیر جدایی بخشی عنوان

 است بوده جهانی سطح در هاسازمان در مورد همین بر بیشتر تمرکز شاهد قرن چرخش. 

 هایساعت دارد، کارمندان در باالیی بسیار سرعت فناوری که واقعیت این به توجه با هاسازمان از بسیاری

 .اندکرده تعیین کارمندان برای را آموزشی

 کارمند در اضافی هایمهارت یا هاشایستگی توسعه یا بهبود جهت در تالشی عنوان به است ممکن آموزش

 .شود توصیف دارد، اختیار در وری بهره یا عملکرد افزایش منظور به حاضر حال در که شغلی
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 چیست؟ فنی آموزش

 .است رفتار بهبود نتیجه با فرد یک دانش یا هامهارت نگرش، در تغییر شامل فنی آموزش

 دقیق تحلیل و تجزیه از پس که باشد شده ریزی برنامه فعالیت یک باید باشد، کارآمد آموزش اینکه برای

 یادگیری فضای یک در که است این آن ترین مهم شود، انجام هاشایستگی از برخی در گذاری هدف و نیاز

 .شود انجام

 چیست؟ توسعه

 در اما هستند، متفاوت خاص های جنبه از دو هر شود،می گرفته اشتباه توسعه با آموزش اوقات از بسیاری

 .هستند متفاوت سیستم یک اجزای حال عین

 .است کارمندان رشد به کمک برای شده ایجاد هایفرصت معنای به توسعه

 .دارد تمرکز فعلی شغل روی که آموزش برخالف و است نگرانه آینده یا درازمدت بیشتر آن ماهیت

 هایجنبه سایر به است ممکن بلکه نیست فعلی سازمان در شغلی هایراه به محدود همچنین امر این

 .باشد داشته توجه نیز توسعه

 :مثال عنوان به

 ارائه هایمهارت آموزش برنامه در اجباری طور به که رودمی انتظار کارمندان از ،Goodyear شرکت در

 .هستند آزاد نیز "ادبیات طریق از رهبری اندازهای چشم" دوره انتخاب در اما کنند، شرکت

 است ممکن ادبیات بر مبتنی برنامه کند،می کمک کار در آنها به ارائه هایمهارت برنامه که حالی در

 .نکند یا کند کمک آنها به مستقیماً

 



 

 

 برای آنها ترغیب برای ریزی برنامه برای را خاصی کارمندان هاسازمان از بسیاری ترتیب، همین به

 .کنندمی انتخاب ترجیحاً  آینده هایموقعیت

 :اساس بر کار این

 نگرش (1

 موجود هایتوانایی و هامهارت (2

 دانش (3

 کارمند عملکرد (4

 .شود می انجام

 را فردا برای رهبران پرورش و ایجاد انداز چشم و هستند برخوردار ماهیت این از رهبری هایبرنامه بیشتر

 .دارند

 کارمندان ظرفیت توسعه

 از آگاهی جلسات کارکنان، گیری جهت جلسات مانند هاییبرنامه مدیریت شامل کارمندان ظرفیت توسعه

 شرکت موفقیت برای که است هاییگزینه سایر و رهبری پیشرفت آموزشی هایکارگاه ها،رویه و هاسیاست

 .است شده طراحی شما کارمندان و

 توسعه و آموزش بین عمده تفاوت

 فعلی نیازهای روی بر اغلب آموزش که حالی در که است این توسعه و آموزش بین عمده تفاوت بنابراین

 و وظایف برای افراد سازی آماده با را خود توسعه ، است متمرکز ها شایستگی شکاف یا کارکنان

 .کند می درگیر آینده هایمسئولیت

 



 

 

 آخر سخن

 نظر در سازمانی اهداف هم و فردی اهداف هم که داشت نظر در باید آموزشی برنامه طراحی حین در

 به هاصالحیت اما نباشد، پذیر امکان کامالً سازی همگام از اطمینان است ممکن اگرچه .شوندمی گرفته

 .شود ایجاد سازمان و کارمند برای برد-برد یک که شوندمی انتخاب ایگونه


