
 
 

 

 
 

 دکتز اباصلت خزاسانی 
 دبیز علمی کنفزانس و

 عضَ ّیات علوی داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
 

93صهؼتاى   



 مقذمه

عی ػالْای اخیش  تؼیاسی اص کاسؿٌاػاى ٍ صاحة ًظشاى 
آهَصؽ تالؽ کشدُ اًذ تا پا سا فشاتش اص آهَصؽ گزاؿتِ ٍ 

، ( HPI)حَصُ فعالیت خَد سا تِ تْؼاصی عولکشد اًؼاًی
یعٌی اػتفادُ ّوضهاى اص هذاخالت آهَصؿی ٍ غیش آهَصؿی 

تِ عثاست دیگش،  . جْت سفع ؿکاف عولکشد، گؼتشؽ دٌّذ
تش خالف گزؿتِ اػتفادُ اص هذاخالت غیش آهَصؿی ًیض دس 

دػتَس کاس ایي کاسؿٌاػاى قشاس گشفتِ ٍ عولکشد ػاصهاى 
  .هْوتشیي هعیاس ٍ ّذف تشای آًْا ؿذُ اػت

 



 :تِ صعن ساث ٍل  HPIپیاهذّای ضوٌی گزس اص آهَصؽ تِ 
 

یک تغییش پاساداین دس حَصُ آهَصؽ دس حال سٍی دادى اػت کِ فعاالى ایي ( 1    
حَصُ سا هلضم تِ تغییش کاًَى تَجِ خَد اص هَاسدی چَى تعذاد ػاعات ٍ دٍسُ ّای  

 .آهَصؿی تشگضاس ؿذُ تِ تْؼاصی عولکشد دس ػغح فشد، تین ٍ ػاصهاى هی کٌذ
 

، خَد سا دس قالة تغییش عٌاٍیي ؿغلی ٍ تغییش  HPIتغییش پاساداین اص آهَصؽ تِ ( 2    
 .دس هْاستْای هَسد ًیاص کاسؿٌاػاى آهَصؽ ًـاى هی دّذ

 
هضایای تالقَُ فشاٍاًی سا تشای تخؾ آهَصؽ ایجاد کشدُ  HPIتغییش پاساداین تِ ( 3    

 . ٍ اسصؽ آى سا تشای ػاصهاى تاال هی تشد



 ؛ چزا؟HPIگذار اس آموسش به 

آهَصؽ ػاصهاًی، هجوَعِ فعالیتْای هؼتوش ٍ تشًاهِ سیضی ؿذُ ای اػت کِ ػعی 
(   KSA)داسد اص عشیق صهیٌِ ػاصی تشای ایجاد یا استقاء داًؾ، هْاست ٍ ًگشؽ

دس ساػتای عولیاتی ًوَدى ٍ پیادُ   .کاسکٌاى تاعج تْثَد عولکشد ػاصهاًی ؿَد
ػاصی ایي تعشیف، هذلْای گًَاگَى آهَصؿی تَػظ افشاد هختلف اسائِ ؿذُ  

 .اًذ
تا ایي حال، تؼیاسی  تش ایي عقیذُ اًذ کِ سٍیکشد هشػَم آهَصؽ قادس تِ   

پاػخگَیی تِ اقتضائات ػاصهاًْای اهشٍصی ًثَدُ ٍ دس ایي صهیٌِ ؿکؼت 
 . خَسدُ اػت

 

 



 :هْوتشیي دالیل ؿکؼت ایي سٍیکشد 
 
 

 ّذف اص آهَصؽ تْثَد عولکشد ػاصهاى اػت ًِ صشف یادگیشی. 1
 

 ًیؼت دسدّا ّوِ دسهاى آهَصؽ .2

 
 
 



 
 
 
 

 چیست؟( HPI)بهسازی عملکرد انسانی 

 

 ُتِ تیاى ػادHPI  ِعثاست اػت اص تحلیل عولکشد ػاصهاى اص عشیق هقایؼ
ٍضع هَجَد ٍ هغلَب، ؿٌاػایی ؿکاف عولکشد احتوالی، تعییي علت ایي 
ؿکاف، اًتخاب هذاخلِ هٌاػة جْت سفع آى، اجشای هذاخلِ هَسد ًظش ٍ 

 .تشسػی ًتایج حاصل اص اعوال آى



 با رویکزد مزسوم آموسش HPIضباهت و تفاوت 

 
ؿثاّت ّا 

 .داًؼت ADDIEسا هی تَاى اتکای ّش دٍ سٍیکشد تش هذل  HPIٍجِ اؿتشاک سٍیکشد هشػَم آهَصؽ ٍ   
 



 تفاٍت ّا: 
 

 معیار موفقیت  . 1
 

ػاعات آهَصؽ، تعذاد افشاد آهَصؽ دیذُ،  ایي هَلفِ دس سٍیکشد هشػَم آهَصؽ تا تعذاد 
   HPIاسصیاتی هی ؿَد ٍلی دس دٍسُ ّای آهَصؿی ؿذُ ٍ فْشػت تعذاد دٍسُ ّای تشگضاس 

سفتاس ؿغلی، عولکشد ؿغلی، هؼائل حل ؿذُ، هیضاى صشفِ جَیی دس ّضیٌِ ّای ػاصهاى، 
جاتجایی هعیاسّای هَفقیت تلقی هی ًشخ ٍ  غیثتکویت هحصَل، کیفیت هحصَل، ًشخ 

 .ؿًَذ



 سزمنطا مسائل عملکزد. 2
 

.  دس سٍیکشد هشػَم آهَصؽ، هؼائل تَػظ تخـْای دیگش تِ آهَصؽ هٌعکغ هی ؿًَذ
ػپغ تخؾ آهَصؽ تش اػاع هیضاى صهاى ٍ اّویت تخـی کِ هؼالِ سا هٌعکغ کشدُ  

صهاى کوی تشای حل هؼالِ ٍ تعییي علت آى گزاؿتِ هی ؿَد ٍ  . ٍاکٌؾ ًـاى هی دّذ
 .تالفاصلِ اص لیؼت دٍسُ ّای آهَصؿی چٌذ هَسد جْت حل هـکل تجَیض هی ؿَد

 
هٌعکغ هی ؿَد اها دس تیـتش هَاسد    HPIگاّی هؼائل تَػظ تخـْای دیگش تِ تخؾ 

صهاى تیـتشی . خَد ایي تخؾ تا اػتفادُ اص سٍؿْای هختلف، تِ پیؾ تیٌی هؼائل هی پشداصد
 .تِ حل هؼالِ ٍ یافتي علت اصلی تشٍص آى اختصاف دادُ هی ؿَد



 ارتباط با اهذاف ساسمان. 3
 

آهَصؽ ٍ تْؼاصی دس سٍیکشد هشػَم آهَصؽ، اص جولِ کاسکشدّای پـتیثاًی ػاصهاى 
.  هحؼَب هی ؿَد کِ دس  اغلة هَاسد صشفا ّضیٌِ ّایی سا سٍی دػت ػاصهاى هی گزاسد

 .استثاط ضعیفی تیي فعالیتْای تخؾ آهَصؽ ٍ اّذاف ػاصهاى ٍجَد داسد
 

کاسکشدی فشاکٌـی داسد کِ هٌافع صیادی سا اص عشیق کاّؾ ضایعات،    HPIتخؾ 
ساتغِ تٌگاتٌگی تیي ایي تخؾ ٍ اّذاف . جاتجایی ٍ غیشُ تشای ػاصهاى ایجاد هی کٌذ

 .ػاصهاًی ٍجَد داسد
 



 نگزش سایز بخطها به بخص آموسش. 4
 

دس سٍیکشد هشػَم آهَصؽ، تخؾ آهَصؽ صشفا تشای ػایش تخـْای ػاصهاى تشًاهِ ّای 
 .آهَصؿی سا تشگضاس هی کٌذ

 
تِ ػایش تخـْا دس تحلیل هؼائل هثتالتِ کوک کشدُ ٍ تا اػتفادُ اص هذاخالت  HPIتخؾ 

 .آهَصؿی ٍ غیشآهَصؿی تِ حل آًْا هی پشداصد



 مهارتهای مورد نیاس کارکنان . 5
 

اجشای آهَصؽ، تذٍیي عشح دسع، تَدجِ تٌذی، تشًاهِ سیضی دٍسُ ّا، تذٍیي پشػـٌاهِ 
ّا، ّواٌّگی تیي افشاد ، هْاست ّای هَسد ًیاص کاسکٌاى دس سٍیکشد هشػَم آهَصؽ سا  

 .تـکیل هی دٌّذ
 

، اسائِ هـاٍسُ تشای حل هـکل، ًیاصػٌجی، تحلیل ًیاص، گشدآٍسی دادُ،   HPIدسحالیکِ دس 
تشًاهِ سیضی تلٌذ هذت، اسصؿیاتی ٍ هْاستْای هَسد اؿاسُ دس سٍیکشد هشػَم هَسد ًظش  

 .اػت



 پتانسیل بقا در ضزایط سخت ساسمانی. 6

 
دس سٍیکشد هشػَم آهَصؽ، تخؾ آهَصؽ اص اٍلیي تخـْایی اػت کِ تَدجِ آى قغع  

 .خَاّذ ؿذ چَى آهَصؽ اهشی تجولی هحؼَب هی ؿَد
 

تِ اًذاصُ ػایش تخـْای ػاصهاى اػت چَى تشای ػاصهاى هضیت    HPIؿاًغ تقای تخؾ 
 .سقاتتی ایجاد هی کٌذ



  HPIضواهذ گذار اس آموسش با رویکزد مزسوم  به 

1 . CPT  ٍCPLP 
 

سا هی تَاى اص عشیق سصذ فعالیتْای دٍ   HPIتغییش ًگاُ اص سٍیکشد هشػَم آهَصؽ تِ 
دس حال . ًیض هـاّذُ ًوَد ISPI  ٍASTDاًجوي تضسگ حَصُ تْؼاصی هٌاتع اًؼاًی یعٌی 

هی تاؿذ کِ ّواًگًَِ کِ اص ًام آى ًیض تش   ASTD  ، CPLPحاضش هعتثشتشیي گَاّیٌاهِ
ًیض هْن  ISPIاص ػَی دیگش . هی آیذ تِ یادگیشی دس ساػتای تْؼاصی عولکشد تاکیذ داسد

سا دس جْت تشتیت تکٌَلَطیؼتْای عولکشد  اعغا هی   CPTتشیي گَاّیٌاهِ خَد یعٌی 
 .کٌذ



  2.   ROI  ٍROE 
 

اص دیگش هصادیق گزاس اص سٍیکشد هشػَم آهَصؽ یا تِ تعثیش فَسد آهَصؽ یادگیشی هحَس 
کِ دس آى آهَصؽ تِ عٌَاى یکی اص هذاخالت هوکي تا سٍیکشدی عولکشد هحَس  HPIتِ 

دس کٌاس هذاخالت غیش آهَصؿی جْت سفع ؿکاف عولکشد تِ کاس هی سٍد، تاکیذ تش  
اص جاًة افشادی چَى فیلیپغ  ٍ کشک پاتشیک  کِ تی   ROI  ٍROEهفاّیوی چَى 

 .ؿک پشچوذاساى تحج اسصؿیاتی آهَصؽ ّؼتٌذ، هی تاؿذ



اعتقاد داسد کِ آهَصؽ فعلی دس ػاصهاًْا یادگیشی هحَس تَدُ ٍ تایذ تِ ػوت ( 2006)فَسد 
تِ صعن ٍی تفاٍت تیي ایي دٍ سٍیکشد تِ آهَصؽ  سا هی . عولکشد هحَس تَدى حشکت کٌذ

 :تَاى تِ صَست صیش ًـاى داد 
 
 
 
 



HPI  چگونه عمل می کنذ؟ 

 :اص ؿؾ هشحلِ تِ ؿشح ریل تـکیل ؿذُ اػت HPIفشایٌذ 
اًتخاب هذاخلِ هٌاػة ( 4تحلیل علت اصلی ( 3تحلیل عولکشد ( 2تحلیل کؼة ٍ کاس ( 1
 .اسصؿیاتی ًتایج حاصل ( 6اجشای هذاخلِ ( 5
 

HPI    ٍ تالؽ داسد تا دس گام ًخؼت تا تحلیل عولکشد یعٌی هقایؼِ عولکشد هَسد اًتظاس
عولکشد فعلی تِ ؿکاف عولکشد احتوالی پی تشدُ ٍ دس گام تعذ تا تحلیل علت، سیـِ اصلی 

ایي ؿکاف سا ؿٌاػایی کشدُ ٍ هذاخلِ هٌاػة جْت سفع آى سا تجَیض، اجشا ٍ ًتایج ٍ  
 پیاهذّای آى سا اسصؿیاتی ًوایذ

 



 :تِ صَست صیش اػت  ASTDدس قالة هذل  HPIفشایٌذ اجشای 

 

 

 



  دس گام ًخؼت  یعٌی هشحلِ تحلیل عولکشد تِ ؿٌاػایی ؿکاف عولکشد هی
دس )تذیي هٌظَس عولکشد هَسد اًتظاس ػاصهاى سا تا عولکشد فعلی کاسکٌاى . پشداصین

سا تا اػتفادُ اص (  چْاس ػغح هحیظ ػاصهاًی ، هحیظ کاس ، کاس  ٍ ػغح کاسهٌذ 
 .هٌاتع اعالعاتی اًؼاًی ٍ غیش اًؼاًی، هَسد هقایؼِ قشاس هی دّین

 
 دس هشحلِ دٍم هی تایؼت تا تذٍیي فشضیِ ّایی دس هَسد علت ایجاد ؿکاف

تِ عثاست دیگش ٍ تش اػاع ایي هذل علت . عولکشد تِ ؿٌاػایی آى تپشداصین
هْاست،  / ؿکاف عولکشد سا هی تَاى دس یکی اص حَصُ ّای هشتَط تِ داًؾ

فشایٌذّا، اعالعات، تْذاؿت ٍ ػالهتی جؼتجَ  / اًگیضُ، هٌاتع فیضیکی، ػاختاس
 . کشد



دستاسُ هعوَل تشیي علل ایجاد ؿکاف عولکشد کِ دس احش   ISPIًوَداس صیش ًظش کاسؿٌاػاى 
 .اجشای هشحلِ تحلیل علت تِ دػت هی آیٌذ سا ًـاى هی دّذ



اص . دس هشحلِ ػَم ساُ حل هٌاػة تا تَجِ تِ علت ؿٌاػایی ؿذُ اًتخاب هی گشدد
جولِ سایج تشیي سٍؿْای تحلیلی کِ دس ایي هشحلِ جْت ؿٌاػایی علت اصلی 

ؿکاف اص آًْا اػتفادُ هی ؿَد هی تَاى تِ ایي هَاسد اؿاسُ ًوَد ؛ دیاگشام 
ایـیکاٍا یا اػتخَاى هاّی ، تحلیل پَستفَلیَ ، سٍؽ پٌج چشا ، سٍؽ تضسگ 

 .ًوایی ، عَفاى هغضی ، هذل ػاصی ػیؼتوی  ٍ ًوَداس گشدؽ کاس 
 
  جْت اًتخاب هذاخلِ هٌاػة دس هشحلِ چْاسم هی تَاى اص الگَّایی ّوچَى

ٍ هاتشیغ هذاخالت  الًگذٍى، ٍایت  ( 1996)الگَی ّاچیؼَى، اؿتیي ٍ کاسلتَى
 230( 1996)الگَی ّاچیؼَى ٍ ّوکاساى. اػتفادُ ًوَد( 1999)ػایذ ٍ هک کٌا 

هاتشیغ . گشٍُ جْت سفع ؿکاف عولکشد هعشفی هی کٌذ 20هذاخلِ سا دس قالة 
 .هذاخلِ هٌاػة دس ایي ساػتا اسائِ هی دّذ 50ًیض ( 1999)الًگذٍى ٍ ّوکاساى

 

 



ًتایج پظٍّـی حاکی اص آى اػت کِ سایج تشیي هذاخالت جْت سفع ؿکاف عولکشد اص  
 .تِ ؿشح ًوَداس صیش اػت ISPIدیذ کاسؿٌاػاى 

 



 گیزینتیجه 

حاکی اص آى اػت کِ تغییش پاساداین اص    ASTDًتایج پظٍّـْا ی اًجام ؿذُ تَػظ 
اص جولِ هْوتشیي سًٍذّای جاسی دس حَصُ آهَصؽ ٍ تْؼاصی   HPIآهَصؽ تِ 

کاسؿٌاػاى آهَصؽ تایذ تپزیشًذ کِ هَلفِ ًْایی ػاصهاى تشای تقا .هٌاتع اًؼاًی اػت 
دس دًیای سقاتتی اهشٍص، عولکشد اػت ٍ اگش آًْا تتَاًٌذ دس تحقق عولکشد تاال تِ 

دیگش ٍقت آى . ػاصهاى خَد یاسی سػاًٌذ، تش اسصؽ خَد ٍ حشفِ خَد خَاٌّذ افضٍد
ؿذُ اػت کِ چاسچَب رٌّی خَد سا اص یک کاسؿٌاع اهَصؽ تِ یک کاسؿٌاع 

HPI  تغییش دّین. 


