
  
 

 :گذر اس مدیزیت آموسش
به سوی استقزار نظام مدیزیت یادگیزی در  

 ساسمان ها
 (استاد دانشگاه شهید بهشتی)دکتز کورش فتحی واجارگاه 



 ثطاؾبؼ .اؾت ٚؾیغ ٔبِی ٞبی ٌطزـ ثب . ثعضي نفت یه حمیمیت زض ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ

 ثبظاض ٚضؼیت جعئیبت اؾت، قسٜ ٔٙتكط 2015 ؾبَ زض ASTD تٛؾظ وٝ اعالػبتی

 :اؾت ظیط قطح ثٝ ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ جٟب٘ی

ٖؾبظٔبٖ 500 ثٛیػٜ .ٕ٘بیٙس ٔی آٔٛظـ نطف ضا ذٛز زضآٔس زضنس 7 تب ٞب ؾبظٔب 

 .قٛ٘س ٔی فٟطؾت Fortune زض وٝ ثطتطی

 ASTD آٔٛظـ زض قسٜ نطف ٞعیٙٝ وُ ،2013 ؾبَ زض وٝ زٞس ٔی ٌعاضـ ٚ  

 قسٜ ٌعاضـ ظیط جعئیبت ضلٓ، ایٗ اظ وٝ اؾت ثٛزٜ زالض ٔیّیبضز 306.9 جٟبٖ، ثٟؿبظی

 .اؾت

 



 هٌطقِ جغرافیبیی (هیلیبرد دالر) ّسیٌِ آهَزش ٍ بْسبزی درصذ از کل

 آٔطیىبی قٕبِی 141.78 46%

 اتحبزیٝ اضٚپب 89 29%

 آؾیب 31 10%

 اؾتطاِیب 9.2 3%

 ٞٙس 21.5 7%

 آفطیمب 3.6 1%

 آٔطیىبی جٙٛثی 6.3 2%

 ثمیٝ  ٘مبط جٟبٖ   4.6 1.1%

ASTD, 2015 



ًاضٚپب ٚ قٕبِی آٔطیىبی زض ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ ٔبِی ٞبی ٌطزـ اظ زضنس 75 تمطیجب 

 .افتس ٔی اتفبق

 زٞٙس ٔی اذتهبل ذٛز ثٝ ضا ٞب ٞعیٙٝ حجٓ زضنس 17 جٕؼبً ٞٙس، ٚ آؾیب. 

ٔی اضائٝ آٔٛظقی ذسٔبت ذٛز، ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ ثٝ فمظ ٞب قطوت وٝ ٌصقتٝ ثطذالف 

 .اؾت وطزٜ پیسا جٟت ظیط قطح ثٝ ٔرتّف ٞبی ٌطٜٚ لبِت زض ضٚ٘س ایٗ وطز٘س،

 

 
 گرٍُ هخبطب آهَزش زضنس اظ وُ

 وبضوٙبٖ 44

 ٔكتطیبٖ 49

 تأٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٚ قطوبء 7

 Top 125 Companies. Training Magazine, 2015 











 چزا دیگزآموسش کافی نیست؟
•   



 :AHRD هطالعِ بزاساس بْساسی ٍ آهَسش در گستزدُ ّای ّشیٌِ رغن علی

 .ضَد هی سپزدُ فزاهَضی بِ اٍل سال طی در ضَد، هی آهَختِ کِ آًچِ هَارد، درصد 90 در .1

 .ضًَد هی رفتار تغییز بِ هٌجز درصد 8-12 بیي حالت بْتزیي در ّا آهَسش .2

 .هیاًگیي بطَر ّا آهَسش باسدُ ًزخ .3

  اس بیص کِ آهزیکا در سعٌی .ضَد هی هٌتقل کار هحیط بِ ضَد هی آهَختِ کِ آًچِ درصد 10 تٌْا .4

 & Runmer) گذارد هی اثز کار هحیط بز هیلیارد 14 اس کوتز ضَد، هی آهَسش صزف دالر هیلیارد 140

Brche, 2004). 

  کٌٌد، هی آهَسش در سیادتزی بسیار گذاری سزهایِ کِ ساسهاًْایی دّد هی ًطاى اخیز هطالعات .5

  هی تأثیز ساسهاى باسدُ ًیش ٍ هطتزیاى رضایت بز خَد ًَبِ بِ اگز .است پاییٌتز آًْا کار ًیزٍی باسدُ

 .گذارد

 

 

 

 آهَزش اثربخص ًیست. 1



6. Twitchell, Libidon & Trott (2012)دادُ اًجام گذضتِ سال 40 طی در اًجام هطالعات تحلیل در  

  .دادًد ًطاى اًد،

  ٍ ّستٌد (رسوی ّای آهَسش) یادگیزی ّای فعالیت اس درصد 20 درگیز فقط آهَسضی ساسهاًْای .7

  درصدی2 تأثیز تٌْا هعٌای بِ درصد 20 اس درصد 10 .اًد کزدُ رّا خَد حال بِ را بقیِ درصد 80

    .است آهَسش

 

   

 

در وضع فعلی اثزبخشی آموسش ها پاییه است و ساسمان ها و افزاد اس طزیق  : وتیجه

سزمایه گذاری در آموسش، پول خود را دور می ریشوذ و اعتماد به آموسش کاهش می  

 .                                        یابذ

 



 .ًیست آهَزش کٌترل در تأثیر ٍ اًتقبل بر هؤثر ػَاهل .2

  400 ضٚی ثط (2007) فیّیپؽ ٚ فیّیپؽ تٛؾظ قسٜ ا٘جبْ ثطجؿتٝ ٔغبِؼبت اظ یىی زض

 اؾت قسٜ ا٘جبْ ٌصقتٝ ؾبَ زٜ عی زض ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ ظٔیٙٝ زض قسٜ ا٘جبْ پػٚٞف

 ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ ٞبی ثط٘بٔٝ اظ حبنُ ٘تبیج اضتمبی ثط ٔتؼسزی ػٛأُ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ

 غلبِ رٍضي، اًتظبرات : اظ ػجبضتٙس قسٜ قٙبؾبیی ػٛأُ ٟٕٔتطیٗ جّٕٝ اظ .ٞؿتٙس ٔؤحط

 کالض از فراتر آهَزش هذیراى، هطبرکت ٍ تؼْذ آهَزش، قببل در ّب هقبٍهت بر

 & Philips) ارتببط برقراری ٍ ببزخَرد ارائِ پبسخگَیی، درض ّبی

Philips,2007)  



درصذ   90گبّی تب ًقص ٍ تأثیر هذیراى در هَفقیت  آهَزش ٍ بْسبزی کبرکٌبى 

 .برآٍرد ضذُ است

  ٚ آٔٛظـ ظٔیٙٝ زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔسیطاٖ جبیٍبٜ ٚ ٘مف تحّیُ ثطای ضا چبضچٛثی ٌٛئتعض جبٖ آِٗ

 ثط ٔسیطاٖ تبحیط چبضچٛة ایٗ زض وّی عٛض ثٝ .اؾت وطزٜ تسٚیٗ ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ ثٟؿبظی

 ,Goetzer ) وطز ثٙسی عجمٝ اؾبؾی ثؼس زٚ لبِت زض تٛاٖ ٔی ضا وبضوٙبٖ یبزٌیطی ٚ آٔٛظـ

2006 )   

 (غیطػٕسی / ػٕسی) ٔسیطاٖ ػٕس ٚ لهس ؾغح ٚ ٔیعاٖ -1

   (وٙٙسٜ تمٛیت یب وٙٙسٜ ٔحسٚزیت) ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ ثط ٔسیطاٖ تأحیط احتٕبِی ٔبٞیت -2
  



  ٚ آٔٛظـ ثط ٔسیطاٖ تبحیط ذهٛل زض انّی پٙجطٜ یب حبِت چٟبض ثؼس، زٚ ایٗ تؼبُٔ ثطاؾبؼ
 :زٞس ٔی ٘كبٖ ضا ٟٔٓ ایٗ ظیط قىُ .ٌیطز ٔی قىُ وبضوٙبٖ ثٟؿبظی

 
 
  

 تعمذي

 غيزتعمذي

 پزيرش دَىذٌ محذيد كىىذٌ

ي بًدن
 سطح ي ميشان تعمذ

: 

 تبثیر احتوبلی بر آهَزش ٍ بْسبزی
 

 

 

 

 

 

 

   

 ٔطثغ ؾْٛ 
 ٔسیطیت یبزٌیطی

 ٔطثغ چٟبضْ
ٔحسٚزیت ٞبی تؼٕسی ثطای آٔٛظـ  

 ٚ ثٟؿبظی وبضوٙبٖ

 ٔطثغ زْٚ
 ٚیػٌی ٞبی قطوت ٞبی وٛچه

 ٔطثغ اَٚ
 پتب٘ؿیُ تحمك ٘یبفتٝ

 پطٚضـ زٞٙسٜ ٔحسٚز وٙٙسٜ

 تؼٕسی

 غیط تؼٕسی

ی ثٛزٖ
ؾغح ٚ ٔیعاٖ تؼٕس

 



 

 .آهَزش بِ سبیر هَلفِ ّبی هٌببغ اًسبًی ارتببط ًذارد. 3

غرق بَدى آهَزش در استؼبرُ ّبی سٌتی آهَزش ٍ ػلن تَجِ بِ . 4

 .تحَالت در ػرصِ ًظری ٍ ضٌبختی
 
 

  



  ٚ ٔكطٚع زا٘ف ا٘تمبَ ثط ٔكتُٕ آٔٛظـ وٝ اؾت ایٗ آٔٛظـ پبضازایٓ ظیطثٙبیی ٔفطٚضٝ

 ثط .اؾت وبض تبضٜ یبزٌیط٘سٜ یه ثٝ ٔترهم ٚ وبضقٙبؼ ٔسضؼ، اؾتبز، ٘فط یه اظ ٔؼتجط

 وطز ثٙسی ثؿتٝ ٞب ؾرٙطا٘ی ٚ ٞب پٛزٔبٖ ٚاحسٞب، لبِت زض تٛاٖ ٔی ضا زا٘ف ایسٜ، ایٗ ٔجٙبی

 ٔرتّفی ضٚ٘سٞبی .زاز ا٘تمبَ وبض ٘یطٚی ثٝ قسٜ تؼطیف ٚ اؾتب٘ساضز ٞبی ضٚـ لبِت زض ٚ

 ثٙسی ثؿتٝ ٞب ؾرٙطا٘ی ٚ ٞب پٛزٔبٖ ٚاحسٞب، لبِت زض تٛاٖ ٔی ضا زا٘ف ایسٜ، ایٗ ٔجٙبی ثط

 ٔرتّفی ضٚ٘سٞبی .زاز ا٘تمبَ وبض ٘یطٚی ثٝ قسٜ تؼطیف ٚ اؾتب٘ساضز ٞبی ضٚـ لبِت زض ٚ وطز

 ٌطیع٘بپصیط ضا یبزٌیطی ثٝ زضآٔٛظـ تٕطوع یب پبضازایٓ تؼجیط ٚ ا٘س ٌطفتٝ چبِف ثٝ ضا ایسٜ ایٗ

 .ا٘س وطزٜ



 ایذئَلَشی ػرصِ در تحَالت :1-4

  تٛإ٘ٙسؾبظی ٚ یبزٌیط٘سٜ ؾبظٔبٟ٘بی حٛظٜ اظ قسٜ ٔغطح ٞبی ایسٜ ٚ ٞب یبفتٝ اظ وٝ آ٘چٝ

  وٝ اؾت آٔٛظـ ٚاحسٞبی وبض ضٚـ ثب آقىبض تؼبضو زض ضؾس ٔی ٌٛـ ثٝ ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ

 .ٞؿتٙس فطایٙسٔحٛض ٚ ضؾٕی ثطٚوطاتیه، ذكه، ثؿیبض

 زاض٘س ثؿیبضی قٛ٘س، ٔی عطاحی آٟ٘ب ثطای زٚضٜ وٝ آ٘بٖ اظ عطاحبٖ ٚاحسٞب، ایٗ زض

  تسٚیٗ، عطاحی، ٘یبظؾٙجی، قسٜ تؼطیف فطا٘سٞبی ثٝ ٚاثؿتٝ ٚ قیفتٝ آٔٛظقی عطاحبٖ

 وٙٙس، ٔی غفّت آٖ زض وٝ آ٘چٝ ٚ ٞؿتٙس زٚضٜ ٚ آٔٛظقی ٔٛاز تسٚیٗ زض اضظقیبثی ٚ اجطا

 .وٙٙس ٔی وبض ٔمسْ ذظ زض وٝ اؾت افطازی ٘یبظٞبی



 یبدگیری ٍ آهَزش ّبی ًظریِ ػرصِ در تحَالت :2-4

  تٛجٝ وبٖ٘ٛ زض زا٘ف ا٘تمبَ آٖ زض وٝ قٙبذتی پبضازایٓ ٘یع آٔٛظقی ٞبی ٘ظطیٝ حٛظٜ زض

 قٙبذت ٚ ٞٛـ ثب ٔطتجظ ٞبی ایسٜ ٚ ٌطایی ؾبذتٗ حٛظٜ پطزاظاٖ ٘ظطیٝ ؾٛی اظ ثٛز،

  زض ذغب ٚ آظٔبیف ٞبی ضٚـ لسیٕی ٚ ؾٙتی ایسٜ .اؾت قسٜ وكیسٜ چبِف ثٝ تٛظیؼی

  وٝ آٔٛظقی ٞبی زٚضٜ زض قطوت ٚ وبض ٔحیظ اظ ثیطٖٚ ثٝ ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی وكب٘سٖ ذهٛل

 حضٛضی، ٞبی ضٚـ اظ آٖ زض ٚ قٛز ٔی اضائٝ ٞب زا٘كٍبٜ ٘ظیط ضؾٕی ٞبی ؾبظٔبٖ تٛؾظ

 ضٚی ثط وٝ ٔغبِؼبتی ٞبی پػٚٞف تٛؾظ قٛز ٔی تأویس ٔفبٞیٓ یبزٌیطی ٚ ؾرٙطا٘ی

 زض اعالػبت فٙبٚضی اظ اؾتفبزٜ زض تطویجی یبزٌیطی ٚ ٔتمبثُ اضتجبعبت ٌطٚٞی، یبزٌیطی

 .اؾت قسٜ ٌطفتٝ چبِف ثٝ یبزٌیطی ٚ تسضیؽ



 ّب ًسل تفبٍت -5

 
 فٌبٍری

جْتگیری  
T&D 

 ًسل ّب سٌی هحذٍدُ ٍیصگی ّب

 آٔٛظقی -
 ICTتطؼ اظ •
 فمساٖ ؾٛاز اعالػبتی•

 M  ٘ؿُ  ؾبَ 70ثبالی 

 تىِٙٛٛغی
آٔٛظقی ٚ 
 یبزٌیطی

 ICTزض ٘ؿجی  ؾٛاز•
 ICTتطؼ  اظ •
 ػمت ثٛزٖ اظ ٘ؿُ ٞبی ثؼس•
 ICTٟٔبجطاٖ ثٝ جٟبٖ •

 

 X ٘ؿُ ؾبَ 30ثبالی 

 تىٌٙٛٛغی

 

ٔسیطیت  
 یبزٌیطی

 ICTجٟبٖ  ثٛٔی•
 قجىٝ ٞبی اجتٕبػی•
 ٚاثؿتٝ ثٝ فٙبٚضی•

 Y ٘ؿُ ؾبَ 14ثبالی 

 ػّْٛ قٙبذتی

ضٚـ ٞبی  
ا٘مالثی زض 
 یبزٌیطی

 ICTجٟبٖ  ثٛٔی•
 ٚنُ ٔساْٚ ثٝ قجىٝ ٞبی اجتٕبػی•
•ICT زض غٖ آٟ٘بؾت 

 Z٘ؿُ  ؾبَ 14 ظیط



 اضتغبل ٍ کبر جْبى در ٍضؼیت -6

 ذجطی زائٕی اؾترساْ اظ زیٍط وٝ ضؾس ٔی ٌٛـ ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ اظ ثؿیبضی زض ذجط ایٗ

  ضا ذٛز اؾترساْ ٚ اقتغبَ لبثّیت زائٕبً ثبیس وٝ ٞؿتٙس وبضوٙبٖ ٚ افطاز ذٛز ایٗ ٚ ٘یؿت

 .زٞٙس افعایف ٔرتّف ٞبی ٔىبٖ زض وبض ثطای

Tours of Duty 

Free  agent 

 .زٞٙس ٕ٘ی پبؾد ػُٕ ػطنٝ زض ٘یبظٞب ثٝ ٚ ٞؿتٙس ٘ٛآٚضی فبلس ٔؼٕٛالً ٞب آٔٛظـ -7

 عطاحی ٔحتٛایی آٖ ثطای قٛز، آٔٛظقی زٚضٜ یه ثٝ تجسیُ ثرٛاٞس ٔؿبِٝ یه تب ٔؼٕٛالً

  ٞب آٔٛظـ ثٙبثطایٗ .ثطز ٔی ظیبزی ثؿیبض ظٔبٖ ٌطزز، اضائٝ ٚ قٛز ٔهٛة زٚضٜ قٛز،

 .٘ساضز ٚجٛز آٟ٘ب ثطای جسی ٔكتطی زیٍط قٛ٘س ػطضٝ ٞب زٚضٜ تب قٛ٘س ٕ٘ی اضائٝ ؾطٚلت



 ٔی ٞبی زٚضٜ زض حضٛض ٚ وبض ٔحیظ تطن ثٝ ٔججٛض ٘یطٚٞب ػٕستبً ٞب آٔٛظـ زض -8

 تب وٙٙس، ٔی تحُٕ غیجت ایٗ اظ ٘بقی ضا ظیبزی ٔكىالت ؾبظٔبٟ٘ب ایٙىٝ ثط ػالٜٚ .قٛ٘س

 .قٛ٘س ججطاٖ تب ٞؿتٙس آٟ٘ب ٔٙتظط وبضٞب ایٗ ٌطز٘س، ٔی ثط افطاز

 یبدگیری برای اًگیسُ فقذاى -9

 اٍ٘یعٜ ثب افطاز زضنس 20 تٟٙب (2011) اؾت قسٜ ا٘جبْ ASCD تٛؾظ وٝ ٔغبِؼٝ یه زض

 ٚ(Tourists) اؾتطاحت ثطای ٔبثمی ٚ (Learners)وٙٙس ٔی قطوت ٞب زٚضٜ زض ػاللٝ ٚ

 .وٙٙس ٔی قطوت ٞب زٚضٜ زض(Prisoners) اججبض ثٝ یب

 .است خالقیت ٍ ًَآٍری ػبهل کوتر آهَزش -10







  ضا آٔٛظـ تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ وٝ ٘یؿت ایٗ زیٍط انّی ؾٛاَ تحٛالتی، چٙیٗ ثٝ تٛجٝ ثب

  کرد ػَض را ببزی زهیي ببیذ وٝ اؾت ظیبز ٔكىالت آ٘مسض آ٘ىٝ چٝ .وطز احطثرف

 تغییطات زیٍط .بَد هتفبٍت ّبی فرصت ٍ جذیذ ّبی هکبى دًببل بِ ٍ

 تغییط پصیطز، نٛضت پبضازایٕی تغییط ٘ٛػی ثبیس ثّىٝ زٞس ٕ٘ی جٛاة تسضیجی ٚ جعئی

 ؾٛی ثٝ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ثیبیس ٔبؾت، ٔرتْٛ آیٙسٜ ایٗ یبزٌیطی ثٝ آٔٛظـ اظ پبضازایٓ ٚ تٕىع

 .وٙیٓ حطوت آٖ

 

 

چرخص از آهَزش بِ یبدگیری هستلسم آى است کِ از هرزّب ٍ  
دیَارّبی سبزهبى خبرج ضَین ٍ بِ یبدگیری در قبلبی غیرخطی،  

 .جبهغ، اجتوبػی ٍ هبتٌی بر رسبًِ ًگبُ کٌین
 



هطبرکت (Participation): آ٘چٝ وٝ زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٔتؼسزی ٞبی پػٚٞف 

 اقىبَ اؾت، ٔغطح اؾبؾی ٔتغیط یه ػٙٛاٖ ثٝ وبض ٔحیظ ٚ آٔٛظقی ٔٛؾؿبت زض

 اتفبق ٔكبضوت عطیك اظ یبزٌیطی آٖ لبِت زض وٝ اؾت اجتٕبػی ٞبی فؼبِیت ٔرتّف

 اتفبق غیطضؾٕی ٚ ضؾٕی لبِت زٚ زض تٛا٘س ٔی اجتٕبػی ٞبی فؼبِیت ایٗ .افتس ٔی

 اؾت اجتٕبػی ػُٕ ٚ فؼبِیت زض ٔكبضوت ٔحهَٛ یبزٌیطی ضٚقٙتط ػجبضت ثٝ .ثیبفتس

 .ٌیطز ٔی لطاض تؼبُٔ زض نالحیت ٚ زا٘ف زاضای اجتٕبػی ٔٙبثغ ثب فطز آٖ زض وٝ

 



هسئَلیت (Responsibility): ٔحیظ أطٚظ، جٟبٖ وبضوٙبٖ اظ ثؿیبضی ثطای 

 فٟٓ ٚ زضن .اؾت قغّی ٚ ای حطفٝ یبزٌیطی ثطای ٔحیظ تطیٗ حیبتی قبیس ٚ تٟٙب وبض

 اظ تسضیج ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ تب اؾت قسٜ ثبػج یبزٌیطی ثطای ٔىب٘ی ػٙٛاٖ ثٝ وبض ٔحیظ

 ای حطفٝ تٛؾؼٝ ٔؿئِٛیت تسضیج ثٝ وطزٜ، اؾتفبزٜ ٘یطٚٞب ذٛاؾت ٚ تٕبیُ ٚ ٘یبظ ایٗ

 ثطای ٞبیی فطنت تساضن ٚ عطاحی قطایغی چٙیٗ زض .وٙٙس ٚاٌصاض ٘یطٚٞب ذٛز ثٝ ضا

 لبثُ ٚ ٟٔٓ أطی وٙٙس، ٔكبضوت آٖ زض ثبیس افطاز وٝ ٞبیی فؼبِیت ٘ٛع ٚ یبزٌیطی

 غیط یب ٚ جٟتساض ٚ ٔحٛض ٞسف وبٔال ٞبی فؼبِیت قبُٔ تٛا٘س ٔی وٝ اؾت تٛجٝ

 .(Billet & Bound, 2001) ثبقس عطیك اضائٝ ٚ ضإٞٙبیی لبِت زض ٔؿتمیٓ

 



 (Informal) غیطضؾٕی یب (Unstructured) ٘یبفتٝ ؾبظٔبٖ ٕٞچٖٛ ٞبیی ٚاغٜ اظ اؾتفبزٜ

 ثی ٘ظٕی، ثی ؾٛی ثٝ زاضز ؾبظٔب٘ی یبزٌیطی وٝ وٙس ٔتجبزض شٞٗ ثٝ تٛا٘س ٔی ضا ایٗ

 ٞبی ٔحیظ زض وٝ ٞبیی یبزٌیطی ٔب٘ٙس ٚ وٙس ٔی پیسا ؾٛق اتفبلی ٚ آقفتٍی ٞسفی،

 . ... زٞس ٔی ضخ اجتٕبػی

  ظیطا زاقتٝ تطثیتی جٙجٝ اغّت آٔٛظ٘س، ٔی وبض ٔحیظ زض افطاز وٝ تجطثیبتی حبِیىٝ زض

  ٚ ٞٙجبضٞب .اؾت وبضی ٚ ای حطفٝ ٞبی فؼبِیت چبضچٛة زض ػٕستبً ٚ ٔؼیٗ ٞسف ثٝ ٔؼغٛف

  لضبٚت ثطای ضا ٔجٙبیی ٚ قٛز ٔی وبض ٔحیظ زض افطاز ػّٕىطز قسٖ ٔكىّتط ثبػج ٞب فؼبِیت

 .وٙس ٔی فطاٞٓ افطاز ػّٕىطز ٔٛضز زض



 آٖ زض وٝ اؾت ٘ظبٔی ثٝ حطوت ٔٙظٛض وٙیٓ، ٔی نحجت ثٛزٖ ضؾٕی غیط اظ ٍٞٙبٔیىٝ

  ذكه ٚ قسٜ تؼطیف ضؾٕی، ضٚاثظ جبی ثٝ ٔتمبثُ ٚ تط نٕیٕب٘ٝ تط، ؾبزٜ زٚؾتب٘ٝ، ضٚاثظ

  ٚ افطاز ٔكتطن ٕٞىبض ثطاؾبؼ زا٘كی اؾبؾبً زا٘ف، ٔسیطیت ٞبی ٘ظطیٝ ثطاؾبؼ .زاضز ٚجٛز

 تؿٟیُ زاضز إٞیت وٝ آ٘چٝ ثٙبثطایٗ .قٛز ٔی پطزاذتٝ ٚ ؾبذتٝ آٟ٘ب ٔیبٖ اجتٕبػی تجطثٝ

  .فطایٙس ذٛز ٘ٝ ٚ اؾت فطایٙس ایٗ



 .است بطر ًَع اسبسی ٍ راتی بخص یبدگیری

 .اؾت ثكط ٘ٛع شاتی ٚ اؾبؾی ثرف یبزٌیطی وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ تطثیت ٚ تؼّیٓ ٚ قٙبؾی ا٘ؿبٖ ٔغبِؼبت

 .ایٓ ثطزٜ اضث ثٝ ضا ٞب تٛا٘بیی ایٗ ٔب وٙیٓ، ٔتٛلف ضا آٖ تٛا٘یٓ ٕ٘ی ٚ ٞؿتیٓ یبزٌیطی حبَ زض زائٕبً ٔب ٕٞٝ

 زاقتٝ ٚجٛز ضیعی ثط٘بٔٝ آٖ ثطای زائٕبً ٚ ٌیطز ٔی یبز پیطأٖٛ ٚ زیٍطاٖ اظ ٞكیبضی ظٔبٖ زض زائٕبً ثكط ٘ٛع

 ٔسضؾٝ، ضؾٕی آٔٛظقی ٞبی ٔحیظ ٚ ٞب ٔجٕٛػٝ عطیك اظ ٔب ٞب یبزٌیطی اظ وٕی ٔمساض حمیمت زض .ثبقس

 .پصیطز ٔی نٛضت آٔٛظقی زٚضٜ ٔطوع یب ٚ زا٘كٍبٜ

 ٔىب٘ی ثٝ ثطؾس فطا آٖ ٚلت ٍٞٙبٔیىٝ .ثیبٔٛظز اٚ ثٝ ضا ضفتٗ ضاٜ وؿی وٝ زاضز ٘یبظ وٛزن یه ٔخبَ ثطای

 ا ٚی تكٛیك اٌطچٝ .افتس ٔی اتفبق ٘جبقٙس، چٝ ٚ ثبقٙس آٔبزٜ ٚاِسیٙی چٝ أط ایٗ .ثیبفتس ضاٜ تب ظ٘س ٔی زؾت

 زاؾتبٖ ایٗ .ثطٚز ضاٜ چٍٛ٘ٝ وٝ ٌیطز ٔی یبز ذٛز وٛزن آٖ أب ثبقس، ٔٛحطی وٕه تٛا٘س ٔی ثمیٝ ٕٞطاٞی

 ٔی ضا ذٛز افعاضٞبی ٘طْ ذط٘س، ٔی ضا ذٛز ٞبیPC وبضوٙبٖ ذٛز ٔخالً .افتس ٔی اتفبق ٘یع ؾبظٔبٟ٘ب زض ضٚ٘س ٚ

 چیعی قطوت آ٘ىٝ ثسٖٚ ثیبٔٛظ٘س زاض٘س الظْ وٝ ضا آ٘چٝ تب قٛ٘س ٔی ایٙتط٘ت یب ٚ تجبضی فضبی ٚاضز آٚض٘س،

 .ثٍٛیس آٟ٘ب ثٝ

 



 ٔی تكىیُ ضا ا٘ؿب٘ی حیبت اظ عجیؼی ثرف ٔحٛض فؼبِیت ٚ غیطضؾٕی یبزٌیطی ثٙبثطایٗ

 ٔی ٔجسَ اؾتبزوبض ثٝ وبضآٔٛظاٖ ثیكتط آٔٛظ٘س، ٔی ضا ذٛز ٔبزضی ظثبٖ ٞب ثچٝ تٕبْ .زٞس

 ٞبی فطنت اظ ؾطقبض وبض ٔحیظ .اؾت نبزق ٞٓ وبض ٔحیظ زض ٚضؼیت ایٗ .قٛ٘س

 .ثیبٔٛظز ذٛز ٔحیظ اظ ضا چیعٞب اظ ثؿیبضی تٛا٘س ٔی ٚاضزی تبظٜ فطز ٞط اؾت یبزٌیطی



 غیطضؾٕی ٚ ضؾٕی یبزٌیطی ٞبی فطنت اظ اؾتفبزٜ•
 ٘یطٚٞب ذٛز ثٝ ٔؿئِٛیت ٚاٌصاضی•
 ٞب آٔٛظـ ذٛز ٞسفٍیطی ثجبی ا٘ؿب٘ی ػّٕىطز اضتمبی•
 افطاز ذٛز ثطای یبزٌیطی ثٛزٖ جبِت ٚ جصاة•
 یبزٌیطی ثطای ٘یطٚٞب ثطاٍ٘یرتٗ•
 ثّٙسٔست ٞبی اؾتطاتػی ثٝ یبزٌیطی ذٛضزٖ ٌطٜ•
 ٘یطٚٞب زض ٞسفٕٙس ٌصاضی ؾطٔبیٝ•
 ٔهطفی ٔجبِغ لجبَ زض پبؾرٍٛیی•
 جسیس ٞبی ایسٜ ذّك ٚ ذاللیت تٛؾؼٝ•
 اؾتٕطاض ٚ پٛیبیی•



 چزا دیگز رشته در اشغال آموسش نیست؟

 



 .جٟبٖ ؾغح زض ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ ٞبی زپبضتٕبٖ ٘بْ تغییط•

 ATD ؾٛی ثٝ تٛؾؼٝ ٚ ASTD ٘بْ تغییط•

 T & D ثجبی L & D ضقس ٚ تطٚیج•

 ٞب ِٔٛفٝ ؾبیط ثٝ آٔٛظـ اظ تٕطوع تغییط•



کدام یک اس روش های سیز بزای آموسش و بهساسی پزسنل اس 
 ؟استفاده می کنید
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 .ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ ثٟؿبظی ٚ آٔٛظـ یٙطٚٞبی ذٛز حتی ؾبظٔبٟ٘ب ضٚا٘ی فضبی آٔبزٌی ػسْ•

 (ؾبذتبضٞب) ؾبظٔبٟ٘ب ٔبِی اجطای فضبی آٔبزٌی ػسْ•

 یبزٌیطی ٔسیطیت ٞبی ِٔٛفٝ ٘كسٖ ضٚقٕٙس ٚ تؼطیف•

 (جطحمیّی ٔسیطیت ٔمبثُ زض پّىب٘ی ٔسیطیت) ٔسیطیتی ٘ظبْ•

 ثٛزٖ ثط ٞعیٙٝ ثٛزٖ، غیطذغی ثٛزٖ، تجؼیسٌبٜ) آٖ اجطایی ػٛأُ ٚ آٔٛظـ ثٝ ٍ٘بٜ ٘ٛع•

ٚ ... ) 

 



  ػّٕی ٚ اجطایی ٔحبفُ یبزٌیطی ٔجحج ثٝ ظزٖ زأٗ•

 ٞب زٚضٜ ٚ ٞب وٙفطا٘ؽ لبِت زض یبزٌیطی فطًٞٙ تطٚیج•

 یبزٌیطی ػطنٝ زض ٞب پػٚٞف ثٝ ظزٖ زأٗ•

•Study Visit 

•Benchmarking 





 آینده در عزصه مدیزیت یادگیزی
آیىذٌ مذیزیت یادگيزي با تاسی اس علًم ي دستايرد َا ي فىاير ي َاي  

.وًظًُر مختلف بسيار َيجان اوگيش ي متفايت خًاَذ بًد  

New Learning Technologies 1 .  
یادگيزي الکتزيويکی تا حذ سیادي محذيد  خًاَذ ضذ در عًض فىايري 
َاي جذیذي  بًیژٌ در عزصٍ ضبکٍ َاي اجتماعی تًسعٍ یا  پا بٍ عزصٍ 

:   وظيز. يجًد خًاَىذ گذاضت  
Edutainment 

Gamifications 

MOOCs 

Cloud Computing 

 



Training & Development Coalitions  2.  

 

 

 

 

 

Internet 

Intranet Extranet 



تحوالت در عزصه علوم شناختی .3  
Neurochemistry  

 ساسمان دَی ي آرایص مغش ي وقص چزبی پًضاوىذٌ غالف اعصاب •

Brain Plasticity ضکل پذیزي مغش 

 ایذٌ كٍ جزیان مذار مغش اس طزیق تجزبٍ تغييز كىذایه •

Learning through Deep Practice 
بٍ سطح بسيار باال اس عملکزد چگًوٍ افزاد در َز حيطٍ اي گاَی ایىکٍ •

ایىکٍ آوُا جملٍ دست می بابىذ پژيَص َایی سیادي را ضکل دادٌ است اس 
است  كىىذٌ تعييه ایه تمزیه ميشان چگًوٍ مُارت َا را تمزیه می كىىذ ي 

یکی اسایه پژيَص َا وطان دادٌ ضذٌ است كٍ بزاي دستيابی بٍ مُارت در 
 ساعت یادگيزي ي تمزیه است 10000حل مسالٍ بصًرت ضًُدي وياس بٍ 



Generational changes in brain function which 
may affect learning (such as those occurring in 
younger and older learners) 

Cognitive issues around decision-making, such 
as type 1 and type 2 thinking 

Kahneman divides our thinking into two subsystems: type 
1 and type 2. Type 1 thinking is fast, intuitive, unconscious 
thought. Most everyday activities (like driving, talking, 
cleaning, etc.) make heavy use of the type 1 system. The 
type 2 system is slow, calculating, conscious thought. 
When you're doing a difficult math problem or thinking 
carefully about a philosophical problem, you're engaging 
the type 2 system 

 



Using a ‘mentalising system’ (how we process 
signals we receive from other people and how 
this can affect social learning)* 

Unconscious thought theory (problem solving 
through our intuitive mind, when we’re not 
actively trying) 

Learning states during game-based learning 

The correlation between physical exercise and 
increased learning performance 

How human reasoning and logic affect how we 
learn (for example, cognitive thinking traps and 
illusions) 

 




