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 مرکز توسعه مهارت و سرمایه اجتماعیمعرفی 

زنده  فروغ    بنیاد و توصیه پر   و رسالت دکتر مجتهدی بر اساس فلسفه تشکیل  فرهنگی  های اجتماعی بنیاد  سرمایهمهارت و  توسعه    مرکز

لتی در زمانه  با توجه به چنین رسا.  "تان خدمت کنیدبه مملکت"شکل گرفته است    گیالنی   مجتهدیمحمدعلی  دکتر    یاد فرهیخته

این مهم محقق    های بالنده و بالغ برای ساختن آینده کشور عزیزمان، ایران.تر از تربیت انسانتر و به حق حاضر چه خدمتی واجبو عصر  

ارت  همایجاد مرکز توسعه    گری و آموزشی. به همین سبب، ایدههای تربیتی، مربیشود مگر با تقویت و تجهیز خودمان به ابزارها و روشنمی

آموزش  های ارزیابی،  های اجتماعی شکل گرفت و بر اساس آن اقدامات الزم انجام شد و هم اکنون، آمادگی ارائه خدمات در زمینهسرمایهو  

 وجود دارد. ای حرفهگری مربیو 

 باشد: چهارچوب خدمات این مرکز به شرح زیر می

 شرح عنوان ردیف 

1 
  خدمات حوزه

 و جوانان  آموزی و نوجواناندانش

 سبک و شیوه یادگیری و بهبود آن 

 انتخاب رشته

 انداز مسیر شغلی چشم

 پیشنهادهای بهبود رفتار و ارتقای شخصیتی 

 آمادگی برای ورود به زندگی اجتماعی

 ارتقای ذهنی و رفتار برای تعامل ابا خانواده و مدرسه 

 خدمات مخصوص آموزش و پرورش 2
پی و  اساتید  و  آموزگاران  بهبود حرفهارزیابی  ارزیابی سبکشنهاد  پیشنهاد    هو شیو  ای  و  تدریس 

 بهبود آن 

 ای آموزگاران و اساتید بر اساس خودشناسی مبتنی روانسنجی تحلیلی ارتقای رفتار حرفه

 ها خدمات مخصوص خانواده 3
ایجاد   )همسران و فرزندان( و ارائه خدمات مشاوره برای بهبود رفتار متقابل و  هارزیابی اعضای خانواد

 )رابطه همسر با همسر، رابطه والدین و فرزندان(   افزایی و همگرایی خانوادگیهم

4 
 خدمات مخصوص 

 هاکسب و کارهای نوین و استارتاپ  

و   فردی  بعد  در  ماندگاری  ریسکپذیری،  وفاداری،  میزان  و ارزیابی  تیم  انسجام  میزان  ارزیابی 

 یم یا میزان قابلیت اتکاء به آن تیمافزایی گروهی و ارائه مشاوره برای بهبود تهم

 خودشناسی تحلیلی و ارائه خدمات مشاوره و اموزش برای نقد خویشتم و خود مربیگری  خدمات عمومی شهروندی  5

 کارها   خدمات حوزه کسب و 6

 ارزیابی برای استخدام 

 گزینی ارزیابی برای جانشین

 خدمات مشاوره و مربیگری برای جانشین پروری

 ای برنامه توسعه شخصی و حرفه رای تدوینارزیابی ب

 تدوین برنامه آموزشی 

 ارزیابی استرس و خستگی شغلی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی
 

هدف کلی این مرکز آن است که مبتنی بر روشهای علمی و سنجشهای معتبر به صورت مستند و مستدل اقدام به توسعه افراد در دو بعد شخصی و  

ار  د تا افراد از استعدادهای خود بیشترین بهره را برده و با آگاهی از شاکله شخصیت خود و ظرفیتهای ذاتی خودشان بتوانند بهینه پندای نمایحرفه 

 و پسندیده کردار و سنجیده گفتار را داشته باشند.  

 خودت را نقد کن و خودت را بساز. خودت را بشناس، خودت را درک کن؛

های اجتماعی محرومیت اصلی ما است. محرومیت عدم دسترسی به امکانات مادی و  مایه وشهای تربیتی و توسعه سر عدم توجه سیستماتیک به ر

ای سازنده و تعالی  فاقد مهارتهای کافی برای زندگی است. ذهنی که نتواند خویشتن را به گونه حرومیت ما ذهن بسته و  رفاهی نیست. بزرگترین م

 زرگترین نعمت خدادای محروم است از استعدادهای خدادای خود غافل است. جویانه بر خودش مسلط باشد از ب 
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 ایمعرفی خالصه برخی خدمات حرفه

 خروجی  مخاطب  کاربردها  شرح عنوان 
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بر اساس مدل شایستگی )فهرست ویژگیهای 
ارزیابی   شغل(  یک  برای  مناسب  فرد  مختلف 

 شود.  می  متناسب طراحی و اجرا
گزارش قالب  در  آن  و تصمیم   نتیجه  سازی 

 شود. ای ارائه میپیشنهاد مشاوره 

 برای استفاده در 
ارزیابی؛      الف( و    ب(  مراکز  گزینش  ارزیابی،  فرایند 

ج( جانشین  استخدام؛   د(فرایند  رویه   پروری؛ 
برای جابه مشاوره  ه(  شغلی؛  گردش  و  شغلی  جایی 

 د خاص و خبرهتعیین جایگاه مناسب شغلی افرا

 هاها و شرکتسازمان

سازی و تصمیم گزارش
 مشاوره 

موضوعات تخصصی هر   )
شغل در محدوده این  

 سرویس نیست  
 های عمومی( بلکه شایستگی

و  
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بین   سرویس  سطح  ازمون   15تا    5حسب 
شود و  شود و گزارش مکتوب ارائه میگرفته می

رک گزارش و سه برای شرح و دسپس یک جل
 شود یک جلسه برای مشاوره برگزار می

در   خود  بهتر  شناخت  منظور  مختلف موقعیتبه  های 
تصمیم خصوص  به  استرس،  زندگی  مدیریت  گیری، 

مبنای طراحی مسیر   دارتباطات و .... این گزارش میتوان 
توان رویه اساس میاین  توسعه شخصی نیز باشد و بر  

 طراحی نمود. مربیگری شخص را

شخص به صورت  
اختصاصی، مدیریت منابع  

ها و  انسانی شرکت 
ها برای رشد،  سازمان

مندسازی  آموزش و توان 
 نیروی انسانی 

 گزارشسه سطح  
 بر اساس نوع قرارداد 

ب 
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ه 
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 ارزیابی هر دو همسر و ارائه چهار گزارش.
بین دو همسر و شناخ بهبود روابط  برای  بهتر الف(  ت 

ش همراهی و خود و دیگری برای کاهش تنش و افزای 
 حل مسائل زندگی؛ ب( انتخاب همسر

ازدواج یا  ها پس زوج
ها پیش از ازدواج  زوج

گیری یا برای تصمیم
 سازی آماده

زوجین   از  یک  هر  برای 
برای   و  خودشناسی  گزارش 

سندمشاوره یک  یک  ای  هر 
 برای رفتار و تعامل با همسر

و 
ی 

یاب
رز

ا ت
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جام  از شخص و سپس     عارزیابی  انجام شده 
 شود ارائه میش شناخت و مشاوره رازگ 

 خصوص  گیری بهتر دربه منظور تصمیم
شناخت رشته و  شغلی،  مسیرهای  تحصیلی،  های 
 های خود در زمینه یادگیری و شغلی ها و قوتضعف

آموزان و دانشجویان دانش
دنیای  و افراد تازه کار در 

 وکار  کسب

 گزارش شناخت 
 و گزارش مشاوره  

ش  
ور

پر
یا 

ب 
خا
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یر
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مدل شایستگی شخص حسب نیاز سازمان یا  
میزان   ارزیابی قرار گرفته و  یا اشخاصی مورد 
نظر  مورد  مدیریتی  پست  با  ایشان  تناسب 

مشاوره به ازایه فرد ارائه    تعیین و سند تحلیل و 
 میشود.

م-1 پست  یک  برای  مدیر  معین؛ انتخاب  دیریتی 
 انتخاب پست مناسب برای یک فرد معین؛  -2
مهارت-3 شایستگیافزایش  و  و  ها  عمومی  های 

فعلی؛   مدیران  افزایش    -4اختصاصی  و  شناخت 
ایجاد    -5 اثربخشی تعامل مدیر ارشد با مدیران میانی؛  

 پروری بانک مدیران و توسعه نظام جانشین

 هاها و شرکتسازمان
ره  گزارش تحلیل و مشاو

 ی گیربرای تصمیم

ک  
س ی
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ر ا
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روش از  یکی  ارزیابی  نوع  این  ارزیابی  در  ها 
تقاض اساس  بر  و ااستاندارد  اجرا  مشتری  ی 

 شود  گزارش مرتبط با آن روش ارائه می
،   MBTI  ،DiSC  ،Enneagram  ،TKI)مانند  

FIRO  ،EQ  ،HBDI  ،  ،Belbin  ،NBI  و    ....
 موجود است()فهرست موارد در وبگاه شرکت 

مشخصی برای  در شرایطی که متقاضی فرایند و روش  
صورت  به  را  آزمون  چند  یا  یک  فقط  و  دارد  خود 
استاندارد الزم دارد و کاربردش بر عهده خود شخص  

 است 

شخص حقیقی، مشاوران 
حوزه مدیریت منابع  

انسانی، مدیران پروژه،  
واحدهای منابع انسانی  

، هاها و شرکتسازمان
 دیریت و کسبمشاوران م
 کارها و

حالت یک( گزارش پروفایل،  
الت دو( گزارش پروفایلی ح

 و تحلیلی
ی

ژگ
وی

ی 
یاب
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ی 
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متقاضی  نیاز  اساس  بر  ارزیابی  نوع  این  در 
شود و نتیجه پریشنامه متناسب تهیه و اجرا می

 شود آن به همراه تحلیل ارائه می

در شرایطی که تشخیص و شناسایی یک یا چند ویژگی  
خالقیت،    مد مانند  دارد  کاربرد  است  و  نظر  مدیریت 

 رهبری، کارافرینی، اجتماعی بودن، تحلیلی بودن و ....

شخص حقیقی، مشاوران 
حوزه مدیریت منابع  

انسانی، مدیران پروژه،  
واحدهای منابع انسانی  

، هاها و شرکتسازمان
 مشاوران مدیریت و کسب

 کارها و

گزارش ارزیابی و تحلیل  
 مرتبط با آن 

ت 
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هی
س
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ی ا
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گیری در خصوص یک تیم یا کسب برای تصمیم
روانشناختی  و  اجتماعی  معیارهای  کار جدید  و 
مهم   فنی  و  اقتصادی  معیارهای  اندازه  به  نیز 

استارتاپ از  حمایت  برای  یا  هستند.  ها 
سرمایه  میزامتقاضیان  که  است  نیاز  ن  گذاری 

استرس، آتابپذیری؛  ریسک مدیریت  وری، 
وفاداری و .... افراد سنجیده شود تا بتوان میزان  
اتکا و اعتماد به تیم  را مشخص نمود و سپس  

 .گرفت تصمیمنوع و میزان حمایت مالی را 

ویژگی  کل  طور  مهارتبه  ذاتی،  نرم، های  های 
اجتماعی،   و  هیجانی  روانی، هوش  توان  و  خصوصیات 

های شغلی و  رد، در حوزهو شاکله ذهنی فحوزه عالیق  
اندازهسرمایه  به  موارد  گذاری،  و  تجربه  تخصص،  ی 

ملموس دیگر، مهم هستند و چه بسا مهمتر؛ زیرا اصل 
« است و تداوم تداوم و بقاوکار »  مهم در شغل و کسب

و بقا نیازمند عالقه، انگیزه، استعداد و توانمندی درونی  
 دارد.  

گذاران،  سرمایه 
ها،  نکها، باابدهندهشت

 حامیان مالی و... 

 گزارش تحلیل
تیم یا شخص و مشاوره  

 گیری  تصمیم
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 معرفی مرکز ارزیابی و توسعه مدیران 
 

این مرکز با مشارکت انجمن مدیریت منابع انسانی تأسیس شده است تا در راستای توسعه و ترقی مدیران کشور و ساختن 

 آفرینی نماید. مدیران نسل آینده نقش
،  "منش"،  "بینش"یک مدیر خوب باید    برای همگان شفاف است.نیاز به توضیح نداشته و  هر سازمانی    در  و اهمیت رفتار و منش ایشان  مدیرانتأثیر  

 خواه   ،مناسب داشته باشد تا در موقعیت شغلی خود موفق بوده و ذیتفعان وی از حضور وی خشنود باشند؛ در غیر این صورت  "روش"و    "دانش"
گیری و اثربخشی و نهایتاً تداوم  وری باال، نتیجه بهره به مرور زمان یا در زمانی کوتاه شاهد خسران و  خسارت خواهیم بود.    ،دانسته یا ندانسته  ،هخوانا

نی نیز در همین  زماسا . ارمغان مدیر نیز برای هر برنامه است  های سیستماتیک و بانگر، منش بالغ و سنجیده و روش و بقا نیازمند بینش عمیق و همه 
نیست: کم نیستند این گونه   یهای جبران ناپذیری وارد کند. الزم به یادآورتواند زیانغلط می  به ظاهر کوچک اما  یک تصمیم  سه رکن نهفته است.  

ولتی یا خصوصی موظف  ، دومیها اعم از بخش عممسئول مستقیم یا غیرمستقیم آن هستند. همه سازمان  ،ها که مدیرانتصمیمات و از این نوع زیان 
افزایی مدیران خود کوشا باشند.  ای و مهارت هستند دقت الزم را در انتخاب مدیران داشته باشند و از آن مهمتر در توسعه شخصی، توانمندسازی حرفه

همچنین   و یادگیری بسته نیست.  ازیندسمختلفی برای انتخاب یا انتصاب یک مدیر وجود داشته باشد اما باب اصالح، بهبود، توانمی  هاشاید محدودیت
  و  مهارتی شخصیتی، بعد از مهمترین کار آن است که مدیر در حوزه مدیریت رسدبه نظر می  پروری بستر آزموده شده و قابل اتکاء است.بستر جانشین 
  مشخص   وی  ضعف  نقاط   و   بهبود  قابل   اط نق  تا   شود  شناسایی   ارجاع   قابل  و   مستند   روشی  به  سازمان  توسط  و  خودش  توسط  مرتبط،  عمومی  استعدادهای

با توجه به  های الزم را داشته باشد.تا شایستگی ریزی را برای یک مدیر انجام دادری و برنامهیگتوان بهترین تصمیمشناختی می چنین اساس بر . باشد
فرهنگی دکتر مجتهدی اقدام به طراحی مرکز ارزیابی و  اهمیت موضوع و وجود دانش و تجربه الزم، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و بنیاد علمی و  

های سنجش و تحلیل  وشته و شفاف در عرصه توسعه و ترقی کشور بردارند. این مرکز مبتنی بر رتوسعه این مدیران نمودند تا بتوانند نقشی ساختیاف
 موده است.ان نمدیربرای توسعه کامالً ساختیافته و علمی، نسبت به طراحی خدمات ارزیابی و توسعه 
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  دیاستخدام شخص جد
 یتیریپست مد یبرا

 ندهیآ رآنیانتخاب مد
 (ینیگزنی)جانش

توسعه  یزیطرحر
 رانیمد یاحرفه -یشخص

 یفعل
 یسازآماده یزیربرنامه

 تیقبول مسئول یبرا
 فعلییتیریمد

 یا

 فراورده:

گزارش عمومی روانسنجی 

 تحلیلی

گزارش سبک و استعداد 

مدیریت و رهبری از زوایای 

 مختلف

شخصی جلسه مشاوره  

 کاربردها:

 

 ارزیابیانجام 

ی(
رد

 )ف
قی

حقی
ص 

شخ
ی: 

شتر
م

 

شروع توسعه فردی از 
دو بعد شخصی و 

 ایحرفه

کمیل رزومه برای ت
 استخدام

سازی برای انتخاب آماده
شغل یا مسیر شغلی 

 متناسب

 ها:فراورده

گزارش عمومی 
 روانسنجی تحلیلی

گزارش سبک و 
استعداد مدیریت و 
رهبری در ابعاد 

 مختلف

 جلسه مشاوره شخصی
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 فهرست ارزیابی شخصی  و روانسنجی تحلیلی 

 ورده آفر ردیف 

 گزارش عمومی روانسنجی تحلیلی  1

 فرض مرکز گزارش سبک و استعداد مدیریت و رهبری در ابعاد مختلف بر اساس مدل ارزیابی پیش 2

 2و  1ردیف  3

 ساعت( 3جلسه مشاوره شخصی ) 4

 شود.افزوده می هر موردبه مبلغ   %35 ،رت انجام سنجش مبتنی بر مدل شایستگی اختصاصی مشتری صو در  2و  1های  برای ردیفتوضیح: 
 

 های خدمات ارزیابی مرکزویژگی ❖

 استفاده از چند روش مختلف ارزیابی:  ◼

 هادوی سنجشها بر اساس رابطه دوبه حصول اطمینان از صحت و دقت پاسخ ▪

 روش دیگر  ارزیابی باپوشاندن کمبود و ضعف هر روش  ▪

 شودالمللی ارزیابی میاستفاده از الگوهای تحلیلی مختلف که در سطح بین ▪

 استنتاج کمی بر اساس ترکیب چند روش ▪

 گزارش تحلیلی کامال شخصی شده: ◼

 گزارش مختص شخص و بر اساس نتایج محاسبات کمی است   ▪

 تعداد ابعاد ارزیای بسیار متفاوت و چند بعدی است.  ▪

 ختلف:اربردهای ماده برای کقابل استف ◼

 ( یتیریپست مد یبرا  دیاستخدام شخص جد )استخدام  ▪

 ریزی آموزشیبرنامه  ▪

 سازی فرد برای پست مدیریتی( آماده گری اختصاصی )ریزی مربیطرح ▪

 سازی( مدت و بلند مدت آمادهیه میانرو پروری )جانشین ▪

 ( ندهیآ  نرایبانک مد  لیو تشک یفعل رانیمد یبرا ینیگزنیجانش گزینی )جانشین ▪

 ( رانیآموزش و توسعه مد ای مدیران )توسعه شخصی و حرفه  ▪

 پروژه بانک مدیران 

به تعریف پروژه  ام  اقد“ مرکز ارزیابی مدیران“ فرهنگی دکتر مجتهدی ضمن اقدام به ایجاد  ر اساس همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی و بنیاد علمیب

  اساسی   و  کاربردی   سند  یک  عنوان   به   که  است  افراد  رهبری  و  مدیریتی  استعدادهای  پروفایل  ایجاد نموده است. هدف از تعریف این پروژه  بانک مدیران

 .تاس استفاده قابل مدیریتی هایپست برای افراد  سازیآماده  یا مدیران انتخاب  برای
 نمایند.پروری استفاده گزینی و جانشینبرای کاربردهای مختلف جانشین  تا نیازمندندحوزه مدیریت و رهبری  پرونده نرم افراد دربه  ،ها برای مدیران آیندهسازمان (1
 .دجدی کار محل به  خود بهینه معرفی یا جدید شغل یافتن برای ارجاع قابل سندی  شخصی خود به عنوانافراد حقیقی به منظور در اختیار داشتن گزارش  (2
 ، بشدت نیازمند این پروفایلند. گیری در خصوص استخدام یا نحوه همکاری با ایشانها برای ارزیابی موردی افراد جدید به منظور تصمیمزماناس (3
 نیز از دیگر مزایای این بانک اطالعاتی است.  اساس درخواست ایشانها بر معرفی مدیران بالقوه به سازمان (4

افرا ارزیابی  به ذکر است که  از سوی متقاضی باشد. شخصد میالزم  بر اساس مدل شایستگی معرفی شده  توانند مدل  حقوقی یا شخص حقیقی می  یتتواند 
را بر اساس آن مد ارزیابی خود  ارائه نموده و  را  با مدل شایستگی مورد نظر  ار   نظام  حالت،  این  در.  گیرد  تحویل ل شایستگی مد نظر خود  زیابی طراحی شده 

تگی و شرایط کیفی وکمی وی به معیارهای مختلف مدل شایستگی  نتیجه نهایی بر اساس میزان نزدیکی و دوری فرد به آن مدل شایسسازی شده و  متناسب

 .فرض این مرکز انجام خواهد شدشایستگی پیششود. در غیر این صورت گزارش بر اساس مدل تعیین می

https://managers.hscm.ir/post-with-gallery/
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 هاخدمات تخصصی مرکز برای مدارس و دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی است.  تخصصی مرکز توسعه مهارت و سرمایه اجتماعی بنیاد ارائه خدمات ویژه برای مدارس و دانشگاه  از جمله خدمات

 دالیل: مدیران مراکز آموزشی عموماً به دبیران و 

 دانش آموزان و دانشجویانعدم توجه به ابعاد و ساختار روانی  •

   نبود شناخت و بینش شخصی و خودآگاهانه •

 جدی به استعدادها و مدیریت استعدادها   توجهعدم  •

)علم،  برابر دانشدر  ) سالمت روانی، توان روانی و دیسیپلین(و منش  ) هوش زندگی، هوش اجتماعی و مهارت تفکر(عدم توجه به بینش  •

 (. اطالعات و مهارت عمومی

از سوی  یر درست قرار نگیرد.  انش آموزان و دانشجویان در مسو چه بسا روند رشد و تعالی د  نمایند ناخت و رفتار مناسبی از خود بروز نمیش

 دیگر مواردی نظیر: 

 و خودآگاهانه   یشخص نش ینبود شناخت و ب  •

 یعدم توجه به ابعاد و ساختار روان •

 یعدم توجه به ابعاد و ساختار روان •

 استعدادها  تیریبه استعدادها و مد یعدم توجه جد •

 ی و تربیتی مورد نظر خواهد شد. عدم نتیجه گیری مناسب از اهداف آموزش بر آتش این روند نامطلوب دمیده و باعث

  ، (حوزه شخصیتی، روانی و اجتماعی) در    های تحلیلی روانسجی   بخش  3در    کانون ارزیابی و خدمات مشاورهد  کز توسعه با ایجا رازین رو م

 نماید. ای میهای کشور را راهبری حرفهمدارس و دانشگاه ، ای با ارائه خدمات زیرو نیز کانون مربیگری حرفه های تخصصیآموزش   انواع
 

 های شخصیتی و شاکله روانی ویژگی  سنجش و تحلیل •

 های نرم )رفتاری و ذهنی( مهارت  و روانی و هوش زندگی  توان  سنجش و تحلیل •

 مدیریتی  ای و دانش های حرفهمهارت  سنجش و تحلیل •

 شود( های ارزیابی انتخاب و گزارش فقط برای آن مدل ارائه مییکی از مدل ) پروفایلی  سنجش و تحلیل •

 کیبی( سنجش تر ) خدمت ارزیابی جامع برای مربیگری و مشاوره •

 سازیآماده  یا گزینیجانشین  استخدام،  انتخاب، ارزیابی برای •

)شناخت   کی  یایگروه پو  )شامل    ویاپ ارزیابی  و    (یساختار روان  اتیو خصوص  تی)شناخت شخص  ستایگروه ابه صورت ارزیابی    شخصی •

 ( یروان طیشرا چهار )  یایگروه پوو  (ی سه )توان روان یا یگروه پو ،نرم( یدو )مهارتها  ی ایگروه پو، چابک( یلها یتحل   یخاص برا  یالگوها 

 برای تیم های کاری و خانواده ها  گروهی •

 .. نظام مدیریت و بلوغ سازمانی 3شرایط روانی و هوش ارتباطی، . 2ذب، استخدام و جانشی پروری،  ج . 1ش مهم بخ  3برای  سازمانی •

 
 شود:در بخش مربیگری نیز خدمات زیر ارائه می

 

 ای مربیگری حرفه ◼ شخصی مربیگری  ◼

 مربیگری سازمانی و گروهی  ◼ مربیگری جامع ◼

 مشاوره دانشجویان  ◼ آموزان مدارس مشاوره دانش ◼

 پروری خدمات جانشین ◼ ره به آموزگاران و اساتیداومش ◼

 سازی برای مدیریت آماده ◼ های خاص زندگیسازی برای موقعیتآماده ◼

 گذاری، استارتاپ و ...( سرمایه وکار جدید ) مشاوره برای کسب ◼ مشاوره برای رشته تحصیلی و مسیر شغلی ◼

 

 

http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=293
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=293
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=293
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=294
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=295
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=296
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=297
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=308
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=308
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=308
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=308
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=308
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=289
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=291
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=292
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 های نرم و توسعه شخصیتهای آموزشی مهارتدوره 

 قابل ارائه هستند.    ی به صورت پودمان  ن یاست که به صورت مجزا و همچن   ی دوره اصل  ازدهیشامل    تینرم و توسعه شخص   یها مهارت  ی آموزش  یاهدوره

 شرح عنوان کد 

c1 

 شناخت و

تحلیل خود    

و تحلیل خود، آشنا با دنیای درون، درک مفاهیم پایه شام آمادگی،  درک مفهوم خود، اهمیت شناخت خود، روشهای شناخت  ل استعداد، 

نی انسان، آشنایی با روشهای شناخت و های شناخت شاکله رواشایستگی، شخصیت، من، فرامن، هستی، ماهیت، وجود، آشنایی با مدل

های پایدار و ای است که به صورت اصولی برای مواجهه با خودتان و افزایش رضایت درونی خودتان گامتحلیل ایستا و ... این دوره مقدمه

 ارادی بردارید.

c2 
شناسی روان

 مثبت 

خودتان از منظر روانشناسی  آشنایی با مفهومی روانشناسی، مزایا و فواید روانشناسی، درک مفهوم روانشناسی مثبت، شناخت و تحلیل  

  آشنایی  زت نفس،مثبت، استفاده از روانشناسی مثبت برای توسعه شخصیتی و بهبود شرایط روانی به خصوص در زمینه اعتماد به نفس و ع 

 ....  و پوبا  شناخت و تحلیل هایروش با

c3 

مدیریت  

ارتباطات و  

 های پایهمهارت 

هستند و تعادل در زندگی بدون تسلط بر ارتباطات ممکن نیست. در این دوره شما ضمن یادگیری  های ارتباطی بسیار گسترده  مهارت

  و نموده طراحی را خود ارتباطی مدل توانیدمی خودتان تحلیل و  تجزیه زیابی و ها و دانش ارتباطات، خواهید آموخت که بر اساس ارمهارت

نباید استعداد و  ناسب با شرایط شخص خودتان  مت   ارتباطی  فنون  از استفاده کنید، زیرا همه قواعد و فنون برای همه مناسب نیستند و 

اهد شد: )الف( مهارت و هنر مذاکره؛ )ب( مهارت و هنر کار تیمی؛  های شخصی را از یاد برد. در این دوره به این موارد پرداخته خو ویژگی

بلوغ یادگیری؛ )ه( مهارت و دانش آموزش و تدریس؛ )و( هنر و هوش    های مدیریت ناسازگاری و تناقض؛ )د( مهارت و)ج( فنون و روش

 ارتباطات عمومی 

c4 

اصول زندگی  

متعادل و  

 مدیریت  

ها چالش  

شود.  شود و به بهانه آن اصول زندگی متعادل نیز آموزش داده میبررسی واقع میی پیچیده ماهیت انسانی مورد  هادر این دوره یکی از پدیده

ای  سازی آن و درک اصول زندگی متعادل و مبانی رفتاری و اخالقی در چنین دورهمدیریت استرس مبحث جدیدی نیست اما شخصیفنون 

های زندگی و اثر آنها را بر خودمان بشناسیم و  شود که چالشاما موضوع وقتی کامل مییک رویکرد جدید برای زندگی به همراه دارد.  

م و مهمتر از آن چگونه عنان زندگی را به دست خودمان بگیریم تا در تندباد حوادث مسیر اصیل زندگی یاجه شو بدانیم چگونه باید با آنها مو 

 را گم نکنیم.

c5  هوش زندگی 

قابل درک نیستند بلکه نیاز به   ،منه تنها مجزای ه   "مدیریت خویشتن"و  "حیطمدیریت م"، "مدیریت زندگی"گانه  توانمندی و مهارت سه

های مرتبط داریم تا افرادی با توانمندی بهتر و اثربخشی بیشتری باشیم. در این دوره مفهوم هوشمندی و انواع هوش  و مهارت خودآگاهی

.  گردندمی  معرفی  یک  هر  مفاهیم  و  معیارها  و  شده  تعریف   هوش ارتباطی، هوش اجتماعیشود و سپس مفاهیم هوش هیجانی و  تشریح می

های ارزیابی و تحلیل هوش هیجانی و اجتماعی توضیحات الزم ارائه و سپس فنون افزایش هوش زندگی آموزش  روش  خصوص  در   آنگاه

بندی نموده تا هر شخصی بتواند بر اساس  ی صرف، گروهبندشود. یکی از نکات مهم این دوره آن است که هوش را به جای سطحداده می

 شود.های انسانی نیز آموزش داده میاز این رو نظریه توان روانی و فضیلت های خودش زندگی خودش را مدیریت کند. فضیلت

c6 

خودکاوی،  

خودیابی و 

 خودآگاهی 

قیود    د خردمندانه ضروری است. پس از آن زمینه رهایی ازمهارت درک خویشتن و یافتن نقاط تاریک خود به منظور بهبود و افزایش امی

ی آنها درون  شود. برای این کار فنون و راهکارهای بسیار جالبی وجود دارد که همههای نامطلوب فراهم میخواستهالیش  فاقد کارایی و پا

ودمان را بیابیم و نسبت به خودمان آگاهی داشته  ما قابل کشف است و نه بیرون ما. اینکه چگونه درون خودمان را کاوش کنیم، خود واقعی خ 

زان معنای زندگی اشنا شده تا بدانیم چه میزان زندگی با معنایی داریم و چگونه باید زندگی با معنا و قابل  باشیم. با درک مدل معنا و می

 شوید.ی آن مجهز میشود و شما به فنون و ابزارها اتکایی داشته باشیم. هنر با معنا زیستن در این دوره مرور می

c8 
و   هوش هیجانی

 هوش اجتماعی 

ه بر جایگاه شغلی و اجتماعی شخص بسیار اثر دارد همانا شرایط هوش هیجانی و هوش اجتماعی است. بسیاری  یکی از ابعاد بسیار جدی ک 

دانیم و به این ترتیب  ان را نمیاز ما درک کاربردی و اثربخشی از هوش هیجانی و هوش اجتماعی نداریم و از این رو قوت و ضعف خودم

شویم )البته دالیل موفقیت و پیروزی خود را هم چه بسا ندانیم(. هوش  متوجه نمی  های خودمان راعلت بسیاری از مشکالت و شکست

در مدت  توانیم  هیجانی و هوش اجتماعی قابل توسعه و افزایش است و با شناخت ابعاد هر یک و شناخت شرایط ذهنی و روانی خود می

 تر از توانمندی ژنتیکی است.ی بر تربیت آگاهانه بسیار باارزشمعقولی توانمندی بسیار ارزشمندی در خود ایجاد نماییم. توانمندی مبتن

c9 

شناخت و 

مدیریت  

 استرس 

تبعات منفی آنها را متحمل    برخی پدیده های درونی ما همیشه با ما هستند و ما به سبب عدم شناسایی و آنها و نداشتن دانش کافی از آنها،

 کنیم یکی از این پدیده ها استرس است.نمیمیشویم و از فرصتهای مثبت آن استفاده 
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 گریایها و حرفه دانش بنیادین مدیریت، مهندسی سیستم
 شرح عنوان کد 

LSC 
رهبری، راهبرد و  

 مدیریت تغییر 

یریت  هد گرفت که ضمن تعمق بیشتر نسبت به مفاهیم راهبردی، مدیک چالش ذهنی مثبت و سازنده برای مخاطبان دوره شکل خوا
 تفکر راهبردی«های مختلف نظری، بهره عملی و واقعی بگیرند و لذت  یافته و مدلتغییر و رهبری، بتوانند در طی زمان از دانش سازمان

  هایمدل  با  آشنایی  عدم  یا   نظری  دانش  نداشتن  ما،  کارشناسان  و  گذارانسرمایه  مدیران،  امروز  چالش را دریابند.   »و هنر مدیریت تغییر
ی رفتاری،  های شخصی، گونهها و الگوها است. مهارتاز این دانش  »عدم هماهنگی کاربردی و روشمند«  در  چالش  بلکه  نیست  مرجع

ها که معموالً در کتاب عوامل هستند که ضمن بیان نکات تخصصی در این کارگاه به نکاتی ترینتربیت خویشتن و رفع موانع ذهنی مهم
مند و اثربخش در محیط واقعی آماده بسازند. اشاره خواهد شد. نکاتی که ما را برای کنش هدفشود  وجوهای اینترنتی یافت نمیو جست

راثربخش  ها نیست بلکه در استفاده نادرست و غیها و مدلنایی با نظریهکل اصلی در مدیریت راهبردی و موفقیت بادوام سازمان عدم آش
هایی با  است. در بسیاری موارد بر روی کاغذ همه چیز مهیا است اما در عمل چالشگرایانه  ها و عدم توجه به موارد بافتی و واقعاز آن

  و  ن تم  در  تغییر  تبیین  برای  واقعیت  تبیین ها کارایی ندارد. آموزش  ها وگویند این دانشدهد و آنگاه مدیران اجرایی میهزینه باال روی می
  مدیریت   نقش  سازی،نهادینه  و  بودن  نهادینه  مفهوم   فرهنگ،  با  تغییر  ارتباط  ،   فرایند«  محتوا،،  بافت»  گانه  سه   مدل  معرفی  و   واقعیت  بطن
 شناسی جامعه  و  شناسیروان  فنون  تغییر، ه برایاردوگا  طراحی  و  تغییر  ریزیبرنامه  سیاست،  یک  تحقق یا  برنامه  یک  اجرای  در  تغییر

  رهبری  برای   شرایط  تناسب موقت،  یا  دروغین  رهبران اثربخش،  رهبری  مبانی رهبری،  تعریف   و  ماهیت  رفتاری،   فنون  و  تغییر مدیریت
 رهبری   برای شرایطی یافتن و
راهبردی،سا  یک  خصوصیات  و  راهبردی  شخص  یک  خصوصیات راهبرد،  مفهوم : محتوا   سرفصل    برنامه   تدوین  سرالگوهای زمان 

 تفکر تعالی،  هایمدل  با  راهبردی   مدیریت  نسبت کنش،  به  معطوف  راهبردی  ریزیبرنامه راهبردی،  مدیریت  سنتی  ایهمدل  و  راهبردی
 .تغییر  تعریف و ماهیت راهبردی،

SSS 

دانش و مهارت  

مهندسی  

هاسیستم   

رد. متأسفانه از فنون و  کار و مدیریت و حتی زندگی کاربرد دا  و  ها در کلیه امور کسبسیستمی و دانش مهندسی سیستممهارت تفکر  
دانیم. برای موفقیت در عرصه کار و  بانی استفاده از آن را هم نمیکنیم بلکه اصول و مچهارچوب مهندسی سیستم نه تنها استفاده نمی

های مهندسی سیستمی  گذاری و مهندسی صنایع باید هر فردی مجهز به روششناسی، سرمایهمعهداری، جا به خصوص مدیریت، مملکت
ها و الگوها نیز در اختیار است. درک  شو تفکر سیستمی باشد. اگر این دانش و مهارت وجود داشته باشد شاکله و جوهر بسیاری از رو 

تر است. همچنین ذهنی با ساختار  های پایه مهندسی سیستم بسیار سادهها با کمک روشسازی آنها و به خصوص پیادهبسیاری از مدل
  شود. ای ما میی مستمر جزئی از شخصیت حرفهتفکر سیستمی، یادگیر

سیستم نظریه  و  سیستم  تعریف  و  مفهوم  محتوا:   تحلیل  و  تجزیه  هایمهارت  و  فنون آن،  خواص  و  نگریکل  درک  ها، سرفصل 
  بر   مبتنی  تیمدیری  هاینظام  تبیین معماری،   مفهوم  درک سازی،مدل  کاربرد  و  تعریف  ها، پویایی سیستم  و کاربردهای  تعریف سیستمی،

 ... و سیستم حیات چرخه  ها، سیستم مهندسی  بر ایمقدمه سیستمی،  تفکر

EPS 
مهارت مواجهه و  

 حل مسأله 

شود که چه بسا  انواع مشکالت و اقسام مسائل مواجه میهای مختلف شغلی مستمراً با  موقعیت  انسان در عرصه زندگی و به ویژه در 
های فراوانی برای ترقی و پیشرفت از  یا پشیمانی شوند و اگر مثبت بنگریم امکان دارد فرصتبرخی از آنها سبب ضرر و زیان فراوان  

  مشکالت با مواجهه روش به تنسب آگاهی و  مهارتی ضعف  بلکه نیست  انسان نوع  ست برود. دلیل اصلی این موضوع ماهیت زندگی و د
های ذهنی و روانشناختی  یافته و روشمند مهارت به صورت ساختزشی  آمو   دوره  این  در.  است  ها  آن  برای  حل  راه  یافتن  نحوه  و  مسائل  و

و   شود. سازوکار ذهن و روان در شرایط مختلف از الگوهابرای حل مسائل مختلف در موقعیتهای مختلف زندگی و کار آموزش داده می
وقایع و مشکالت بیشتر و با هزینه کمتری ها توان ما در برابر  کند که با درک و شناخت آنمسیرهای مشخصی و شبیه به همی تبعیت می

 ب کنیم.توانیم از هر بزنگاهی در زندگی موفقیت نسبی کسمی
مشکالت، انواع مشکالت و اصول کلی مواجهه با مشکالت،  درک مفهوم مشکل و مسأله و تفاوت این دو، روش مواجهه با    سرفصل محتوا: 

مرور اولیه بر مدیریت استرس و اضطراب، چگونگی تبدیل کردن مشکل به مسأله، چگونگی یافتن یا ساختن مسأله، شناخت و تحلیل  
  بر مروری ه و یافتن راه حل،ی حل مسألمراحل حل مسأله، هنر تفکر و مهارت مدیریت ذهن و رویهبندی،  گذاری و اولویتمسأله، ارزش

 م است.الز مسأله حل برای که هاییمهارت معرفی و مسأله حل مراحل از یک هر فنون

MS نظام مدیریت 

از مشکالت سازمان و کسبیکی  مدل  و  ها  تعدد  راهبری،  و  مدیریت  در  نظامکارها  و  مدیریت  بین    های سازمانیهای  ارتباط  است. 
بندی و نهایتاً ایجاد یک نظام منسجم، یکپارچه و بالغ که سبب شود  سازی و ترکیبیریتی، نحوه بومیهای مدروشهای مختلف و نظام

های روزمره نباشد. برای این منظور اولین قدم درک مناسب از نظام  سازمان به اهداف اصلی و نتایج مطلوب بیاندیشد و دچار لغزش
 سازی پیروی نماید.ز یک الگوی مشخص قابل پیادهریزان امهجامع مدیریتی است که ذهن مدیران و برنا

های مدیریتی مختلف مورد نیاز سازمان، درک ارتباط بین معماری سازمانی و الگوهای مدیریتی، جایگاه سرفصل محتوا: مروری بر نظام
 م.  سازی نسبت به ه هر یک از نظامهای مدیریتی در سازمان و ارتباط آنها با هم و نحوه پیاده

OB تار سازمانیرف  

های مدیریت است اما در این درس سعی شده است از مطالبی ویژه استفاده شود. مطالبی  درس رفتار سازمانی درس روتینی در رشته
شناسانه، روانشناسانه و مدیریتی را به صورت یکپارچه تحلیل نماید و به ارتقای بینش و نگرش مخاطب کمک کند.  که بینش جامعه

فتار سازمانی، تحلیل آن، نحوه برخورد با آن و مدیریت کنشگرانه و خالقانه آن در این درست محور اصلی بحث  جرخه حیات درک ر
 است. 

MT 

شناسی و روش
روشمندی در  

وکار   کسب  
 مدیریت و مشاوره است.ای و قسمتی مهم از نخبگی در امر شناسی و داشتن بینش و منش روشمند بخشی از بلوغ حرفهمهارت روش
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 سازی برای مدیریت(آماده -ی مربیگری برای مدیران )توسعه مدیراندوره 

 .وکار، چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی و بازار، در اختیار داشتن مدیران اثربخش و کارآمد استنیاز مهم در هر سازمان یا هر کسب یک

نمود که شخص ذاتاْ در بخش »استعداد« باید مالحظه   .کافی و مرتبط را داشته باشد  «مهارت-انشو سوم »د«  »آمادگی-دوم  ، «»استعداد-اول :یک مدیر خوب باید

مدیریتی است؟ برای  برای مدیریت یا آن نوع مدیریت مورد نظر، مناسب است؟ و طبیعت وی هماهنگی الزم دارد؟ و ساختار روانی وی پشتیبان ایجاد نظام یا رویه 

 مهارت مدیریتی« در حوزه مورد نظر را دارد؟  های نرم را دارا است؟ و نهایتاً آیا »دانش وود آیا شرایط روانی و مهارتبخش »آمادگی« باید مالحظه نم 

و بخش    بخش دوم و سوم )آمادگی و دانش( اکتسابی است و باید حسب شرایط شغل مورد نظر و خصوصیات فرد شکاف وضع موجود تا وضع مطلوب از بین برود

 .های اثربخش به درستی تعریف شوندآموزشچهارچوب درونی( چراغ راه است تا مسیر مناسب قابل تعیین و  استعداد و اول )

،  دهد نوع استعداد مدیریتی او را تشخیص مینموده، )ب(  شناسایی  را  شخص  هر  مدیریت  استعداد  در ابتدا)الف( سازی برای مدیریت«، خدمتی است کهآماده  خدمت »

 .خدمات آموزشی و مربیگری مورد نیاز را ارائه دهد)د( حمایت نموده و شود،   ایجاد  الزم هایشایستگی داقلح  آنکه برای و سپس)ج( 

همچنین برای مدیران موجود نیز قابل تنظیم و    .این خدمت برای تربیت مدیر است که بدیهی است برای جانشین پروری مدیران سازمان نیز قابل استفاده است

 ارائه است.

شود که هر شخصی برای نوعی از مدیریت مناسب است. به عنوان مثال مدیر پروژه، مدیر عامل، مدیر دمت به این نکته بسیار مهم توجه می در این خ

ه  اندازی و کارآفرینی، مدیریت فنی، مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، مدیریت تدارکات و.... در واقع بیش از آنکه گفتواحد، مدیر میانی، مدیر راه 

ت یا نه باید سبک و الگوی مدیریت وی تعیین شود و خط مشی مناسب وی مشخص گردد. گاهی نیز  شود یک شخص برای مدیریت مناسب اس

 .شخص کالً برای مدیریت ساخته نشده است و استعداد فنی یا هنری یا ابزاری وی بسیار بهتراست

شوند. )این انتخاب حسب شرایط  انتخاب می های پروفایلی ارزیابی بین ها برای سنجش استعداد، آمادگی و دانش و مهارت ازارزیابی •

و   ارزیابی پویا ، حوزه ارزیابی آمادگی از جنسارزیابی ایستا شود. حوزه ارزیابی استعداد از جنسو نیازمندی توسط تیم مشاور انجام می 

 .)است ایارزیابی حرفه حوزه ارزیابی دانش و مهارت از جنس

شود و مشاور صرفاً به اظهار شفاهی که بعدا قابل  در این خدمت گزارش مکتوب تحلیل اولیه و گزارش مکتوب مشاوره نهایی ارائه می  •

 .کنداکتفا نمی  ،استناد نباشد

http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=296
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=296
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=293
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=294
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=295
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=295
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=295
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 پروریخدمات جانشین 

پروری است. حتی  خصوصی یا دولتی(، اقدام مناسب برای جانشین   مطلوب یک سازمان )برای پایداری و ثبات وضعیت  کی از اقدامات کلیدی و مهم  ی

شغل برای  مناسب  جانشینان  نیازمند  کند  تغییر  مناسبی  وضعیت  به  بخواهد  و  ندارد  مطلوبی  شرایط  سازمان  تعیین اگر  و  مهم  است.  های  کننده 

پروری اصولی و سیستماتیک داشته باشد، عمالً بخشی را سازمانی که جانشین دهنده بلوغ سازمانی است. زیهای نشانپروری یکی از شاخصجانشین 

سرمایه دانشی،    از مدیریت ریسک، مدیریت راهبردی و مدیریت تغییر خود را نیز انجام داده است. مهمترین سرمایه هر سازمان در بلندمدت، »

فراد دارای دانش، بینش و مهارت کافی و مرتبط باشند، سازمان به طور خودکار متعلق به افراد است. اگر ا  بینشی و مهارتی« است که این نوع سرمایه

 . کندبخش بزرگی از مسیر خود را به راحتی طی می 

حد    تا  و   داشته  را   خود   قبل   نسل   مثبت   نکات  که  ایگونه   به   پروری عبارت است از پرورش و توسعه نسل جدیدی از افراد برای ایفای نقشجانشین 

شناسی بینی و آینده پروری یک آینده ضعف ایشان را نداشته باشند و البته با شرایط روز نیز هماهنگ باشند. به این ترتیب در بطن جانشین امکان نقاط  

  .ای باشد تا سازمان خودش را برای تغییر مثبت و حفظ مطلوبیت، آماده کندنیز نهفته است که زمینه 

 پروریجانشین نکات مهم در  

های  کار و مدیریت سازمان است. متأسفانه به سبب عادت به روش  و  یک فرایند فرمایشی و نمایشی نیست و جزء الزامات کسب   پروریجانشین 

هستیم و به   « سندروم متورم عدم تناسب شغل و شاغل  »  ای و شخصی و انتخاب افراد بیشتر بر اساس آشنایی و ارتباطات عمومی، شاهدسلیقه

انتخاب بر اساس آشنایی جای خودش را به انتخاب    داری. در حالی که باید »در بخش خصوصی و چه در مملکت  خصوص در پستهای مدیریتی چه 

 .بدهد «ای ارتباطات حرفه  ارتباطات عمومی باید جایگاه خودش را به  بدهد و »  «شناخت  بر اساس

ها نیز امری ضروری و الزامی است.  ها و نقشای شغل ری مفهومی انتخاب اشخاص بر به عنوان شابلون و معما «مدل شایستگی   » در اختیار داشتن

های  گذاری کوچک با بهره زیاد و فایده فراوان است. در کانون مربیگری و به طور کلی در مرکز توسعه سرمایهمدل شایستگی همانند یک سرمایه

کار و محیط سازمانی از بین    و یستگی، بافت کسبآماده است. بر اساس مدل شا، همه ابزارهای سنجش و تحلیل و محتوای آموزشی  بنیاداجتماعی  

 در   مهارت  همانا  مشاور  کلیدی  وظایف  از  یکی.  شود حاصل  مطلوب  نتایج   تا گیرند؛ابزارهای مختلف، ابزارهای مناسب، انتخاب و مورد استفاده قرارمی

 .دارد ادی برای سازمان به همراه زی افزوده  ارزش که است سازیبومی 

فراهم است و به آسانی  بنیاد  سرمایه اجتماعی  مهارت و  در مرکز توسعه  «  رویه توسعه و آموزش  »  و «  و تجزیه و تحلیل افرادالگوی پایه شناخت    »

 .سازی ایشان را به انجام رسانیدتوان در زمان و هزینه کم روش ارزیابی و انتخاب افراد و سپس پرورش و آماده می 

ای ارتقاء دهد تا ارتباطات عمومی و روزمره مبنای ارتباطات کاری  ه سطح بلوغ حرفهرا ب  ارتباطات خود   تاشود  کمک می   هادر این خدمت به سازمان

 .نشود
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 . فاز دو( مرحله توسعه فاز یک( مرحله انتخاب و ) ) پروری دو مرحله اصلی دارد:رویه جانشین 

 : مرحله انتخاب :فاز اول

 

 : مرحله توسعه :دوم فاز
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 ی و گروه   یسازمان یگریمربی دوره 

گروه«، رویه همراهی و مشاوره   سازمان« یا »  بیگری سازمانی و مربیگری گروهی، نوعی از مربیگری است که مبتنی بر شرایط روانی و اجتماعی »مر

ر  مراهی باید منعطف و بیابد. طبق اصول مربیگری، هادامه می   ،شود و تا سازمان یا گروه به نقطه مطلوب یا شرایط توافق شده اولیه برسدآغاز می 

مربیگری   . وکار باید محدوده مربیگری و هزینه و زمان آن مورد توافق طرفین باشداساس شرایط بومی سازمان یا گروه باشد و بر اساس اصول کسب 

شود. مربیگری  می ریزی و اجرا  ها« طرح گلوگاه   مشکالت اساسی« یا »  سازمانی و مربیگری گروهی بر اساس شناسایی نقاط ضعف و به خصوص »

ها« مشخص شوند در غیر این صورت مربی نیز در  گلوگاهمشکالت اساسی« یا » به تمرکز دارد و از این رو باید ارزیابی جامع اولیه انجام شود تا  نیاز

رد نظر  سازمانی یا گروهی، موگاهی نیز یک درخواست ویژه از مربیگری  د.  تواند انجام دهیفه خودش را نمی ظتالطم سازمان یا گروه درگیر شده و و

سازی سازمان برای یک تغییر خاص راهبردی یا تاکتیکی.  سازی یک تیم برای یک کار گروهی در یک پروژه بزرگ یا آماده مشتری است مانند آماده 

ش  ر این صورت، مربی خود ی کلی این خدمت تفاوتی نمیکند. }در غیشود، اما رویهبنابراین، نقطه تمرکز بر اساس درخواست مشتری مشخص می 

 کند.{مسأله یا مسائل را برای تمرکز را انتخاب می 

 

 

 شرح رویه مربیگری سازمانی یا گروهی 
 .شودهای اصلی سفارش دهنده تفاهم و مستند میمرز گروه یا سازمان و نیازمندی .1

 (ارزیابی سازمانی و برای سازمان، ارزیابی گروهی برای گروه، شود )ریزی و اجرا می الزم طرح  (سازمانی یا گروهی )  حسب این که گروه مورد نظر باشد یا سازمان ارزیابی .2

«های شناسایی شده و  گاهگلو  )موارد تمرکز بر اساس نیازهای مطرح شده در محدوده پروژه و »   شود.نتایج ارزیابی به صورت گزارش مکتوب ارائه می  .3
 شود(»مشکالت اساسی« تعیین می 

های نمایند و حتی اگر الزم باشد ارزیابیذینفعان اصلی بر روی گزارش و نتایح تحلیل آن توافق کرده و در صورت نیاز گزارش را تصحیح و تکمیل می .4
 .تری انجام خواهد شدیقمجدد یا دق

یا مراکز  آکادمی آموزش به بخش  شود.آموزش، مشاوره و مربیگری. مربیگری در همین خدمت پوشش داده میشامل سه بخش    :شودریزی انجام می برنامه  .5

یا »شخص   های کانون مربیگریسایر بخش، خدمات تخصصی مهندسی ،خدمات مشاوره مدیریت شود. مشاوره نیز به بخشده می و مراجع دیگر ارجاع دا
 .شودثالث« ارجاع می

 شود گری گروهی یا سازمانی طبق برنامه شروع می فرایند مربی .6

یابد و در سیدن به نقطه قابل قبول رویه خاتمه میشود و در صورت رها، تعریف و پیگیری میآموزیها و مهارتبه صورت مرحله شرایط بررسی و تمرین .7
 .شودک ارزیابی جدید انجام و رویه تکرار می غیر این صورت ی

 در مربیگری گروهی   کات مهمن
 .ترکیب است قابل خدمات مشاور مدیریت گری گروهی یا سازمانی باویه مربی ر •
های روانی و اجتماعی است و تمرکز « متفاوت است. تمرکز مربیگری بر مشاوره حوزهخدمات مشاوره مدیریت  گری گروهی یا سازمانی با »رویه مربی  •

 .های سازمانی استوکار و نظام یت بر حوزه فرایندها و مدیریت و کسبمشاوره مدیر
 . شودهزینه و زمان مربیگری سازمانی و گروهی به صورت پروژه تعیین می •
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 مربیگری گروهی یا سازمانی انتظارات عمومی از رویه 

 کاهش استرس شغلی یا استرس روزمره •

 جلوگیری از خستگی شغلی  •

 ایجاد محیط کار بهتر  •

 جو شهروندی در محیط کار ایجاد •

 وری افزونتر افزایی بیشتر و بهره ایجاد هم  •

 ارتقای فرهنگ سازمانی  •

 افزایش هوش هیجانی و ارتباطی  •

 سازمان  افزایش آگاهی سازمان و توسعه وفاداری به •

 ارتباط ارگانیک سازنده بین مدیریت و نیروی انسانی  •

  توسعه مدل رهبری  •

 تسهیل مدیریت تغییر  •

 پروژه  تسهیل مدیریت •

 ... و •

 مشاوره برای مسیر علمی و شغلی 

است گفته شود  ریزی نماید یا شاید بهتر  های مهم در زندگی هر شخص آن است که مسیر علمی و مهارتی خودش را به درستی طرحکی از انتخابی

اشخاص با هزینه کمتر به اشخاصی اثرگذار برای  کلیات مسیر یا نقاط شروع متناسب با خصوصیات و استعدادهای خودش را بیابد. اگر چنین شود  

 .هد داشتشوند و در مجموع جامعه نیز با هزینه کمتر، عوامل اثرگذار و مفید خود را در اختیار خواجامعه و راضی از وضع خودشان تبدیل می

های  یافته و سیستماتیک، توانمندی های ساخت توانند بر اساس روش همگی می   نوجوانان و جوانان  و به طور کل، آموزان مدارس و دانشجویاندانش

 .نمایند ریزیبرنامه خود  شغلی مسیرآموزی، اشتغال  های استعداد خود را بشناسند و بر اساس آن برای تحصیالت، مهارت ذاتی و حوزه 

رسند  و استعداد خود زودتر به موفقیت می   یکی از فواید اصلی این گونه مواجهه با انتخاب مسیر علمی و شغلی، آن است که افراد در حوزه توانمندی

 .شویممند می نیز بهره« افزایی استعداد و رویه پرورش اثر هم   » و بر اعتماد به نفس ایشان نیز اثر دارد. به این ترتیب از

 آموزیارائه خدمات مربیگری و مشاوره برای مسیر علمی و مهارت فرایند 

 .... ها وها و شکست ت، عالیق، موفقیتگام یک: شناخت عمومی فرد شامل سن، تحصیال  •

 پویا  و ایستا گام دو: ارزیابی استعداد بر اساس چند آزمون روانسنجی از هر دو گروه روشهای ارزیابی •

 ید چند جلسه بررسی حضوری هم الزم شود( شود و شاگام سه: تحلیل نتایج ارزیابی )در صورت امکان و نیاز با فرد مصاحبه نیز می  •

های اصلی تمرکز برای موفقیت شغلی و فعالیت در جامعه اعم از فرهنگی، هنری،  ای برای تعیین حوزه چهار: ارائه گزارش مشاورهگام  •

 .ل علم و مهارتهای موفقیت در تحصیآموزی و شیوه اقتصادی، فنی، مدیریتی و ...؛ همچنین پیشنهاد برای موضوعات علمی، مهارت 

(بهبود روانی و  3های نرمی که باید کسب کند، )(مهارت 2(فهرست آنچه باید بیاموزد، )1عه شامل )گام پنج: طراحی چهارچوب توس •

   . ( انتخاب شغل یا کارافرینی5و ) گریای دانش و مهارت حرفه   (4)شخصیتی، 

 .نیز ارائه خواهد شد مربیگری عمومی  یا ای مربیگری حرفه ،مربیگری شخصی در صورت نیاز یا درخواست، خدمات :توجه ✓
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 گذاری، استارتاپ و ...( وکار جدید )سرمایه  شاوره برای کسب م

 :در همه موارد زیر نیازمند شناخت فرد یا تیم و تجزیه و تحلیل از ابعاد مختلف روانی، ذهنی و اجتماعی هستیم

 مدیریت یا پشتیبانی از استارتاپ  •

 پرخطر  گذارسرمایه گذاری یاسرمایهارائه وام برای  •

 افرینی یا ایحاد استارتاپ جدید و کار  وکارایجاد یک کسب  •

های شغلی  های ذاتی، مهارتهای نرم، خصوصیات و توان روانی، هوش هیجانی و اجتماعی، حوزه عالیق و شاکله ذهنی فرد، در حوزهبه طور کل ویژگی

تداوم و بقا« است   وکار »  هم در شغل و کسب و موارد ملموس مهم هستند و چه بسا مهمتر؛ زیرا اصل م ی تخصص، تجربه گذاری، به اندازه و سرمایه

شاید در کوتاه مدت شخصی در شغلی بر اساس شرایط مادی یا جبر زندگی    .و تداوم و بقا نیازمند عالقه، انگیزه، استعداد و توانمندی درونی دارد

شود و رضایت وری وی کم می ارایی و بهره ا ذات و شخصیت وی همخوانی نداشته باشد به مرور زمان کموفق و خوشحال باشد اما اگر شغل وی ب

گذاری قرار نگیرد استعدادهای وی نیز مورد استفاده و  افرینی یا سرمایهیابد. از سویی اگر شخص در مسیر صحیح شغلی، کار شغلی نیز کاهش می 

 های انسانی و اجتماعی نیست؟ عنی هدر دادن سرمایه فایده نخواهند بود و آیا این موضوع به م

از یک استارتاپ باید شخصیت، مدل و سطح ریسکنوان مثال در سرمایه به ع پذیری، مدل استرس و مهارت مدیریت  گذاری پرخطر با پشتیانی 

فرد شخصیت  نوع  شیوه   )  استرس،  و  پایداری  بابت  از  عواافراد(  بسیاری  و  دارند  یاری  به  نیاز  که  مورد  ای  بررسی  در  و  باشد  نظر  مد  دیگر  مل 

 .استارتاپ فقط ایده یا موفقیت اولیه یاهیجان اولیه کافی نیست. بلکه شخص یا تیم محوری موضوع نیز بسیار مهم هستند  گذاری یاسرمایه

 

 :در خصوص ارزیابی و تحلیل

 

استارتاپ، تیم اصلی متقاضی یک وام، تیم مجری یک فرض، در مجموع اگر یک تیم مورد نظر باشد )مثالً تیم یک  به صورت پیش  •

شود؛ که حسب نیاز برخی  استقاده می  ارزیابی گروهی  یم پیمانکار، یک گروه کاری یا اداره در یک سازمان یا شرکت و ....( ازپروژه، ت

وبخشها تحلیل  در  قیاس  همین  به  و  کمرنگ  بخشی  و  پررنگ  ارزیابی  از    ی  ارزیابی  بسته  یک  باشد  شخص  اگر  و  گزارش  ارائه 

 .است نوع مربیگری نیازانتخاب خواهد شد. نکته مهم طراحی بسته ارزیابی متناسب با  ارزیابی شخصی روی
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  :در خصوص آموزش و مربیگری

شود. این ترکیب بر اساس نیاز در هر استفاده می  مربیگری گروهی و ایمربیگری حرفه  ،مربیگری شخصی برای مربیگری ترکیبی از •

 .گرددمورد طراحی می 

گردد موجود باشد ارائه می  ،آکادمی آروین،  ری آنمرکز توسعه مهارت و سرمایه اجتماعی بنیاد و مج برای آموزش نیز، هر بخش که در •

 .ها همراهی و همفکری میشود تا راهکار مناسب و مراجع معتبر انتخاب شود ای سایر آموزش و بر

 دانشجویان دانش آموزان و  خدمات مربیگری برای 

دانشجویان بسیار کاربردی است و نتایج بسیار مفیدی برای خودشان و جامعه دارد. نحوه وارد شدن به جامعه  ان و  دانش آموز خدمات مربیگری برای  

های بیشتر در زندگی شخصی و محیط عمومی، تبدیل شدن به عامل اتکاء و بسیار موارد دیگر همگی ایجاب  ای و اشتغال، قبول مسئولیت بابت حرفه  از

  با   واقعیت  عالم  در  که  هاییمهارت  . بیاموزند  را  الزم  هایمهارت   و  کنند  کار نشجویان بتوانند برای شخصیت و ذهن خودشاندادانش آموزان  میکند که  

 بربرای دانشجویان    سالگی  ستهیجده/ بیانزده سالگی برای دانش آموزان و یا  پ  سنین  از  اگر(.  شاید  البته  )  بیاموزند  شاید  معنوی  و  مادی  زیاد  هزینه

شاهد افراد متخصص  بازد و  شید که بسیاری از معضالت جامعه رنگ می با  مطمئن  بگیرند  یاری  و  کنند  کار  علمی  و  آگاهانه  خود   شخصیت  و  تربیت   روی

 .ای قابل اعتمادتر خواهیم بودو حرفه
 

 دانشجویان دانش آموزان و رویه کلی خدمات مربیگری برای  
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 مشاوره برای آموزگاران و اساتید 

  ی هاان نظام ست، باید مورد توجه دو چندهای زیادی دارد و درجه اهمیت آن هم بسیار باالشان که حساسیت سبب نوع شغلآموزگاران و اساتید به  

های الزم را بیاموزند و اکثر  باشد. خیلی از معلمان استعداد ذاتی معلمی ندارند، برخی از ایشان فرصت نشده مهارتدانشگاه  و  آموزش و پرورش  

ایشان اتفاق  به  معلمی  قریب  را نمی  Teaching Style ،روش  فنون شناسایی شاکله روانی دانش خود  از آن  دانشجویاندانند و مهمتر  را    آموزان و 

شان مورد توجه قرار گیرند  توجه، و تعدادی نیز شاید بیش از حقگیر شوند و بیآموزان و دانشجویان گوشهشود برخی دانش دانند و این سبب می نمی

 .سازدست که همگی رویه یادگیری و رشد و نتایج حاصل از آن را نامطلوب می و موارد فراوانی از این د

ای روشمند  ایم تا بشود به شیوهباشد تا کار خودش را بتواند به درستی انجام دهد. از این رو این خدمت را تعریف کرده   از سویی، حال معلم باید خوب

 .ار خود موفقتر باشند که معنی آن نسل بعدی بهتر برای جامعه استو مستند با معلمان کشورمان همراه شویم تا ایشان در ک

 د یاسات آموزگاران و  یمشاوره برای ویه اجرار
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 مربیگری شخصی 
ای است که شخص از یک وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب نزدیک شود و آمادگی ذهنی و روانی کافی را به دست آورد. مربیگری شخصی، رویه 

  روش   و  رویه  همان  که  ویژه،  کاربرد(ب)   و   خصی دو گونه خدمت وجود دارد: )الف(عمومی، که برای هر شخصی تقریباً یکسان استدر مربیگری ش

 .شودسازی می رد و در حد نیاز تعریف شده متناسب دا  را الف

 رویه مربیگری شخصی 

 

 شرح فرایند مربیگری شخصی 

 :ام اولگ

 .شودانجام می ارزیابی ایستاداوری، فرض و پیش بدون هیچ پیش   •

 .شودهای آن توضیح داده می شود و در آن جلسات، ارزش »خودشناسی« و روش دو جلسه آموزش خودشناسی برگزار می •

شود و حدود ده روز برای مطالعه گزارش  و به وی برای مطالعه ارائه می د  شوبر اساس ارزیابی یک گزارش ویژه برای شخص تهیه می  •

 .شودوقت داده می 

 .شود(شود )در صورت شناخت بهتر گزارش هم به روز می یک جلسه پرسش و پاسخ چالشی برگزار می  •

ماید و نقاط قوت و ضعف  ن  شخص باید شناخت از خودش را توضیح دهد و ابعاد مختلف زندگی گذشته خودش را مبتنی بر آن تفسیر  •

 .خودش را برشمارد

 :گام دوم

 .انجام میشود ارزیابی پوبابدون هیچ پیشفرض و پیشداوری،  •

 .شودمثبت و ابعاد مختلف آن توضیح داده می روانشناسی دوجلسه آموزش روانشناسی مثبت برگزار میشود و در آن جلسات، ارزش  •

http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=293
http://arwinco.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=294
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و حدود ده روز برای مطالعه گزارش وقت  شود  میبر اساس ارزیابی یک گزارش ویژه برای شخص تهیه و به وی برای مطالعه ارائه   •

 خواهد شد. داده 

 شود( روز میشود )در صورت شناخت بهتر گزارش هم به یک جلسه پرسش و پاسخ چالشی برگزار می •

نقاط    به نحوی کهتحلیلی از خود را ارائه دهد و ابعاد مختلف زندگی گذشته خودش را مبتنی بر آن تفسیر نماید  گزارش  باید    شخص •

 .برشماردواقع بینانه قوت و ضعف خود را 

 :گام سوم

 .شودبرنامه توسعه شخصی تهیه می  •

 .شوددوره تمرین و ممارست طی می  •

 شود شامل فنون پایه ارتباطات  میتکمیلی برگزار  ده جلسه دوره آموزشی •

 ( ....مذاکره، مدیریت ناسازگاری، یادگیری، آموزش، روابط عمومی، کار تیمی(، مدیریت استرسی، زندگی متعادل، خودکاوی و خودیابی و )

 .ها انجام خواهد پذیرفتبرای ادامه همراهی و ارتباط، توافقات و هماهنگی  •

 

 :در این دوره اینکه توضیح مهم

ساعت هم حسب شرایط به مشاوره یا  4ریزی توسعه شخصی،  ساعت برای برنامه  4اعت چالش، تحلیل و مصاحبه، س 8ساعت آموزش،  28 .1

 .شودآموزش تخصیص داده می 

 .شودپانزده ارزیابی معتبر انجام می  .2

 .شودتقدیم می  "گزارش تحلیلی شخصی" دو .3

 .شودمی یک برنامه راهنمای توسعه شخصی تهیه  .4

 .یابدخت و تحلیل خود می شخص فرصت جدی برای شنا .5

 .شودمدرک شرکت در دوره ارائه می  .6

 (این آزمون نسبتاً دشوار و سختگیرانه است  البته )شود. گری نیز اعطاء می ، مدرک سطح مقدماتی مربیآزمون رویه مربیگری در صورت گذراندن .7
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 ایمربیگری حرفه 

 .ای و ... استها، مدیریت، رفتار حرفه هندسی سیستمکار، م و  سازی فرد برای کسبای آماده حرفه مربیگری 

کسب  مدیریت  کارآفرینی،  برای  فرد  مسیر  این  سیستم در  مهندسی  و  مدیریت  مشاوره  سازمانی،  مشاوره  می وکار،  آماده  و  ها  توانمندی  و  شود 

  .های مرتبط را به دست آوردشایستگی 

 :لی این دورهطبان اصامخ

، وزرا، نمایندگان مجلس، سیاستگذاران، مدیران ارشد، معاونان مدیران عامل، معاونان وزیر، مدیران کل، یا اشخاصی این دوره برای مدیران عامل

 .ریزی،مشاوره مدیریت و موارد مشابه فعالیت نمایند مناسب و مفید استکه میخواهند در حوزه های برنامه 

 
 :دورههای ویژگی

 ( است  از مدت زمان آموزش مجزا  های پایان دوره، رویه مربیگری و مشاورهی اولیه و آزمون)زمان ارزیاباست  اعتس ۹۶ این دوره حاوی •

 .شودزمانبندی دوره حسب شرایط مخاطبان هماهنگ می  •

 .شودای در طول دوره انجام می همراهی مشاوره •

براین طول دوره دوازده ماه تعریف شود. بناانجام می ی، مشاوره، همفکری و مباحثههمراه  مربیگری« است؛  به سبب جنس دوره که » •

ازمونی دوره است و   12۰است که شاید میزان ساعات حضور کمتر از  شده ساعت باشد که بخشی از آن برای قسمت آموزشی و 

 .خواهد  انجام مجازی ستر ب روی بر و  دور راه از مربیگری تعامالت سایر. حضوری بحث و  قسمتی برای همفکری

 .حضور در دوره را نداشته باشد، امکان آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی وجود دارد اگر مخاطب دوره امکان •

سازمانی  گواهی مربیگری  » اما گواهینامه موفقیت که.  شودِارائه می   شرکت در دوره به همه افرادی که نمره قبولی از آزمون بگیرند، گواهی •

های پایانی را بگیرند و در »تمرین و ممارست«  نمره آزمون  ٪۷۰د که حداقل  شواست فقط به افرادی اعطاء می «  و مشاوره سطح یک

 .فعالیت قابل قبول داشته باشند

 .شود بخش انتخابی دوره در صورت نیاز با انتخاب به دوره مربیگری افزوده می •
 

............................................................................................................................. .. 
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