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 منابع انسانیآموزش   ارزیابی اریمع 10

 مدیر عامل شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد  –آرمین خوشوقتی  

 سرپرست اجرایی توسعه منابع انسانی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد  –شیما جعفرزاده 

 1401تاریخ انتشار: تیرماه 

 

 

 پیتر دراکر گفته میشوددر یکی از معروف ترین نقل قول ها از 

 "اگر نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید نمیتوانید آن را بهبود بخشید"

 

 :  آموزشی کارکنان میشود، این نقل قول چقدرمتناسب به نظر میرسد  ارزیابیوقتی صحبت از  

  و نهایتا بر چه اساس ؟  حاصل از آموزش را ارائه کنید  نتایج، چگونه میتوانید  نکرده باشیدآموزش های انجام شده را اندازه گیری  مادامی که  

 کنید؟  تصمیم گیریبهبود  برای  میتوانید

آموزش و توسعه منابع انسانی، انواع آموزش هایی را که کارکنان برای دستیابی به اهداف تجاری و بهبود  های  در سازمانها، واحد    هرساله

 به دقت برنامه ریزی میکنند.    را  دارندنیاز  ها  کسب و کار به آن  

 ؟ اثربخش هستندبرنامه ها واقعا    اما آیا این

 ؟ اندشده    اهداف کسب و کار طراحیبرای رسیدن به  اصوال این برنامه ها    ، آیابه فرض اثربخش باشندو اگر  

ی مبنی بر تاثیر برنامه های  سنجه های مشخص تا وقتی که از نتایج برنامه های آموزشی اطمینان نداشته باشند یا  مدیران اجرائی معموال  

کامال قابل درک است!  آموزشی در نتایج کسب و کار نداشته باشند، از سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی خودداری می کنند، و این البته  

  توجیههزینه ای که  بدیهی است که    و  را کاهش دهند  زینه ها  ران نهایت تالش خود را به کار می گیرند تا همدیدر تمامی سازمانها  چرا که  

خطر  در معرض  از اولین مواردی است که  معموال    "بودجه آموزشی"  قرار دارد. به همین دلیلحذف  همیشه در اولویت  اقتصادی نداشته باشد  

 . داردقرار    حذف

جذاب است،    شدهکه ارائه    برنامه آموزشی  داده شود کهاطمینان  به مدیران  کارکنان به سازمان کمک میکند تا  ردیابی سنجه های آموزشی  

 . خود برسد به اهداف تجاری  به سازمان کمک می کند تا  بازگشت هزینه دارد و  

 ست؟یآموزش کارکنان چ یارها یمع

 منابع انسانی انتظار داریم این پاسخ ها را به ما بدهند : آموزش    یارها یمعاز  

 به چه میزان موفقیت آمیز بوده   یک برنامه آموزشی  این کهارزیابی   •

 اثربخش بوده   یآموزشیک برنامه    این که آیااندازه گیری   •

 مالحظه کرد؟   با اهداف سازمان  را  آموزش  برنامه  همسویی، می توان  داده هاآیا با استفاده از   •

 برنامه آموزشی  یک  رزیابی اجزای مختلفا •

 

که به صورت   دیکنیکار م یشما در شرکت دیفرض کن به عنوان مثال نیاست. بنابرا «ی»اثربخشکارکنان برآموزش  یارهایمع یتمرکز اصل

خود   تیموتور جستجو( وب سا یساز  نهیسئو )به دیفروش، با شیبه منظور افزا خود را به فروش می رساند و تایا خدم تصوالحم نیآنال
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که کارکنان شما مهارت    دیشو   یمتوجه م  ع،یسر  لیو تحل  هیتجز  کیحال، پس از    نیفروش شود. با ا  شیتا منجر به افزا  دیرا بهبود بخش

 .اعزام کنید   یدوره آموزش  کیآنها را به  تصمیم می گیرید که      نبنابرای  و  را ندارندسایت  سئو    ارتقا  الزم در  یها

 : پاسخ بدهید  ریسواالت ز  شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به  آموزش کارکنان به  یارها یمع

 بود؟   زیآم  تیسئو موفق  نهیدر زم  کارکنانآموزش    ایآ ✓

 ند؟ه ابود   یاز آموزش راض  رانیفراگ  ایآ ✓

 است؟    افتهی  شی افزا  تیفروش سابعد از فراگیری کارکنان،    ایآ ✓

 ؟قابل توجیه ( بوده استقابل توجه ) و    لیدها  شیافزا  میزان ✓

 ؟ شده استتر    نهیشما از نظر سئو به  تیوب سا  ایآ ✓

 ست؟ یچ  شتریسئو بهای کارکنان در زمینه  مهارت  ارتقاء    یبرا   ازیمورد ن  های تکمیلی  آموزش ✓

باشد.    تعیین شدهبا آموزش    در ارتباط  مشخص و قابل اندازه گیریهدف    ک یشود که    یم  روشن  یواقعاً زمان  یآموزش  جیسازمان، نتا  ک ی  در

  میزان تاثیر  دیتوانی است. در آن صورت، مبوده  در مدت شش ماه    شرکت  تیاز وب سا  دیبازد  یدرصد  15  شیهدف شما افزا  دیفرض کن

خاص    یتجار  اریمع  نیرا در برابر ا  یآموزش  یارها یمع  ن،یو بنابرا، به راحتی اندازه گیری نمایید  هدف    نیبه ا  یابیدست  یآموزش را برا 

 .دیکن  یریگاندازه 

 

 آموزش استفاده کرد؟  یابیارز یبرا  یآموزش یارهایاز مع دیچرا با

  ، این روش دیریبر داده بگ  یمبتن   ی ماتیتصمکه  دهد    یم  را  امکاناین  به شما    یآموزش  یابیآموزش کارکنان در ارز  یارهایاز مع  استفاده

  جاد یا رویه ای مبتنی بر انصاف  ،یاز منظر سازمان، همچنین  کند یمجلوگیری    سلیقه ایهای    یریگ  میبرد و از تصم  یم  نیتعصب را از ب

 دهد.    یاعتبار م  زشآمو  حوزه  در  یمال های    یگذار   هیکند و به سرما  یم

 این امکان را ایجاد میکند که:  یآموزش  یارها یاستفاده از مع  ن،یعالوه بر ا

 و   ینگی، نقدROIبه عنوان مثال  )    یعملکرد مال  یارهایرا به مع  یآموزش  یارهایمع  دی توانیم  -شود    یریگاندازه   یمال  عملکرد .1

 .دیمرتبط کن (یسودآور   یارها یمع

را    یقابل توجه  شرفتیدهد هر گونه پ  یبه شما امکان م  کسانی  یهاKPI و  ارهایاستفاده از مع  -عملکرد در طول زمان    یابیرد .2

 و روند آن ها را بررسی نمایید.   دیخود مشاهده کن  یآموزش   یتالش ها  م یمستق  جهیدر نت

  دیکن  سهیخود را با رقبا مقا  آموزشیدهد که برنامه    یامکان را م   نیثابت به شما ا  یارها معی  از  استفاده  –رقبا    یبرا  ار یمع  آموزش .3

 .دیخود را بسنج  یرو  ادهیز  ایکم    هزینه  زانیو م

  دیآنها را به کارکنان نشان ده یرو  یگذار  هیارزش آموزش و ارزش سرما دیتوان یم - بدهیدبه کارکنان بازخورد طور شفاف  به .4

 تا آنها بدانند که در هر مقطع زمانی، به چه میزان روی آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است.  

 یاوقات م  یگاه  یآموزش  یارها یز معاست. استفاده ا  مناسب  کنند، عدم آموزش  یکه کارکنان سازمان را ترک م  ی لیدال   نیاز بزرگتر  یکی

 .  برای کارکنان باشد انجام شده    یگذار   هینشان دادن ارزش سرما  یبرا   یتواند راه ساده ا 

  ، در چه مدتی، با چه میزان سرمایه گذاری و در چه حجمی ی که چه کار ستین  نیاوقات مهم ا  ی گاهبه خاطر داشته باشید که 

و به چه میزان ارزش افزوده    مهم است که نشان دهید انجام آن کار چقدر ارزشمند استاین موضوع  ، بلکه  شده است انجام  

 برای سازمان شما ایجاد کرده است. 
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 آموزش کارکنان  یدیکل یارها یمع

و مشارکت   تیرضا یریاندازه گ ) مثل  یمختلف یآموزش یارهایاز مع دیتوان یمآموزشی سازمان،  اهدافخود، بسته به  یآموزش یابیارز در

 ( استفاده کنید  کسب و کار  جینتا  یابیارز  ای  ،یمشارکت و قبول  زانیبهبود م  ،ی بودجه آموزش  یز یبرنامه ر  ،یآموزش

 .را با هم مرور کرده ایم  یآموزش  جیرا  اریمع  10  نجایا  

 

 هر کارمند ی آموزش به ازا نهیهز .1

برنامه    کی  یتواند برا  یم  این معیار   .کارکنان نشان می دهد  نسبت به کلرا  سازمان  کل آموزش    نهیهزنسبت  ساده است که    اریمع  کی

 .  اندازه گیری شودسال خاص    کیانجام شده در    یبه عنوان مجموع تمام آموزش ها  ایخاص  

 آموزش / تعداد کارمندان   نهیهر کارمند = هز  یآموزش برا   نهیهز

 .دیاستفاده کن  زیسال بعد ن  یخود برا  یبودجه آموزش  یزیبرنامه ر  می توانید جهت  اریمع  نیاز ا
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 ر ی مشارکت فراگ .2

که    معنیکند. بدان    یم  یریکنند اندازه گ  یم  یگذار   هیسرما  یر یادگی  ندیفرآ  یبرا  فراگیرانکه  ی را  زمان مدت    زانی م  رندهیادگی  مشارکت

 .گذاشته اندوقت    به چه میزان  شده  دیتول  یثبت نام و پردازش مطالب آموزش  یدر واقع برا  رانیفراگ

به آنها نگاه    دیتوان  ی وجود دارد که مدر این خصوص    از آمارها  یبرخاما  موضوع وجود ندارد،    نیا  یریاندازه گ  یبرا  ی قیدق  ار یکه مع  هر چند

هر   عتاً،یهستند. طب  هایژگی و  نیا  یدارا LMS یهاستمیشود. اکثر س  یدوره ها م  ایماژول ها    یشامل زمان صرف شده برا سنجه    نی. ادیکن

 .شودیم  شتریبفراگیر    میزان نرخ مشارکتآن صرف کند،    اجزاء و تعامل با    یریادگیرا در بستر    یشتر یبزمان    فراگیرچه  

در ماژول ها حضور پیدا میکنند اما  فقط    فراگیرانموارد،    یدر برخ  چرا کهدرست نباشد،    شهیممکن است همارزیابی    نیحال، ا  نیا  با

  ی بند دوره، رتبه  لیمانند تکم  گرید  یارهایرا با مع  این سنجه  دیمشارکت، با  یریگاندازه   یاست که برا   لیدل  نی. به همیادگیری از دوره ندارند

 .دینک  بیو عملکرد کارکنان ترک  تیرضا

 

 گذاری در آموزش ه یبازگشت سرما . 3

  شتریمعموالً به درآمد بو    کند  یم  یریاندازه گ  دیکن  یآموزش صرف م  یرا که برا  یپول  یسودآور  ای  ییکارا  ،  ( آموزشROI)  هیسرما  بازگشت

در سازمان خود    ی( هر طرح آموزشROI)  هیبازگشت سرما  یریگ به اندازه   یازیمرتبط است. شما نآموزش بر کسب و کار    یتجار  ریو تأث 

 . اندازه گیری می کنید  یآموزش  یبرنامه ها  نیرگذارترتاثیاز    ٪5  یبرافقط  را    یدیار کلیمع  نیاشما  . به طور معمول،  دیندار

 :است نیا یآموزش  یگذاره یبازده سرما   یریگاندازه  یهاروش  ن یترج یاز را یکی

 100*  یگذار  هیسرما نه ی( / هزیگذار  هیسرما نههزی –= )بازگشت سود  آموزشدر  ی گذار هیسرما  بازگشت

 

 ی از تجربه آموزش تی رضا .4

  قرارداد و پس از آموزش  یتوان آن را در نظرسنج یاست و معموالً م یر یاندازه گ  یبرا یآموزش یارهای مع نیاز محبوب تر یکی سنجه نیا

بازخورد و سنجش    یآورجمع   یبرا  دیتوانی شود. م  یکرده اند استفاده م  افتیکه در  ییاز آموزش ها  فراگیران   تیرضا  زانیسنجش م  یبرا 

جلسه    نی: »چقدر احتمال دارد که ادیکن  هسؤال استفاد   نی( با ا10تا    1خالص پروموتر )  ازیاز امت  ،یاز تجربه آموزشفراگیران    تیرضا  زانیم

  د«یکن  هیخود توص  یهمتا  ایدوست    کیرا به    یآموزش

باالتر    امتیازخوب است.    30تا    0  نیب  امتیاز،  NPS ی برا.  است    رانی بودن آموزش از نظر فراگ  زیآم  تیموفق  یابیارز  یبرا   یعال  اریمع  کی  نیا

 باید شما را نگران کند!  0  ریز  امتیازاست.    یعال  30از  

 

 ی اتیعمل بهره وری .5

را   یاتیعمل ییکارا بتواند دیرا برطرف کند، با را  ندهایفرآ یساز  نهیبه یبرا ازی خاص مورد ن یمهارت یشکاف ها اثربخش بوده و   آموزش اگر

 .دهد  شیافزا

) فرصت از   دیاز دست داده باشدر یکی از حوزه های کسب و کار   خود را  های  فرصت  از  ٪40عنوان مثال، ممکن است در حال حاضر    به

  بتوانید بهبود را ببینید  دیموضوع خاص به کار گرفته شود، با  نیا  ارتقاء وضعیت در  یبرا  یبرنامه آموزش  کیاگر  در حالی که  .  دست رفته(
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 نهی»زمان تا شکست«، »هز  «، یابی»زمان باز  ر«،ی»زمان تعم  دمانن  یاتیعمل  یارها معی(.  زمان  طول  در  ٪5  ای  ٪20)به عنوان مثال، کاهش به  

 . قابل اثبات باشد  بهره وریکرد تا بهبود    یریگقبل و بعد از آموزش اندازه   توانی را م  ک«یهر کل  یبه ازا

 

 استقبال فراگیران  .6

  ی بهبود نحوه برقرار   یبرا   اری مع  نیاز ا  دیتوانی مثال، م  یبرا  تعداد فراگیران هر دوره آموزشی را اندازه گیری میکند.  یبه سادگ  سنجه  نیا

 .دیآموزش با کارکنان استفاده کن  فرآیند  ارتباط

  ی سنجش اثربخش  یمختلف برا   یهاام یرا با استفاده از پ  یکه برنامه آموزش  ییجا  د،یاستفاده کن A-B از تست   نجایدر ا  دیاست بخواه  ممکن

 .دیکنیبه کارمندان منتقل م  شوند،یکه هنگام ارائه دوره استفاده م   لیمیموضوع ا  یهامختلف و سرفصل  ریتصاو

  ی کوچک  یکارها   دیتوان  ی. شما مریخ  ایکارکنان مناسب است    یآموزش به کار گرفته شده برا   ایکند که آ  یمشخص م  نیهمچن  ن،یبر ا  عالوه

  ی که چگونه در طول زمان بهبود م  دینیخود( و بب  یها  میت  یدوره برا   غیبه تبل  رانیمد  قی)مانند تشو  دیبهبود ثبت نام دوره انجام ده  یبرا 

 .ابدی

 

 نرخ اتمام دوره  .7

اند یا در کدام مقطع از برگزاری دوره، آن را ترک کرده  چه مقدار از دوره را گذرانده    فراگیراندهد که    یدوره به شما نشان م  لینرخ تکم

 .اند

 .موثر برای دوره  یمحتوا  دیو تول  شنیکیفیمیمانند گبه اتمام دوره وجود دارد،  فراگیران    قیتشو  یبرا   یخالقانه ا  یها   روش

 

 دوره  نرخ ترک  .8

 نیبه ترک دوره گرفته اند. ا  م یتصم  ای  به پایان نرسانده انددوره را شروع کرده اند و آن را    کی  فراگیراندهد که چه تعداد از    ینشان م

دهد. در حالت    ننشا  نیآنال  یریادگی  بسترمرورگر را در    یممکن است مشکالت سازگار  یحت  ایاست،    یآموزش   یمحتوا   تیفیک  یبرا  یاریمع

از    یدر قسمت خاص  ایکه آ  دیکند تا متوجه شو  یبه شما کمک م  امر  نیا  آموزش دیده اند.کجا    فراگیران تاکه    دیریگی شما اندازه م  آل،ده یا

 . ریخ  ایوجود دارد    یآموزش مشکل

 

 ی ابیو نمرات ارز ی ابیارز یقبول  زانی. م9

کارمند    200. به عنوان مثال، اگر  کندی م  یریگاندازه   یک دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده اند و یا مردود شده اند،را که    یفراگیرانتعداد  

 درصد خواهد بود.   22.5  یقبول  بی نفر قبول شوند، ضر  45دوره در آزمون شرکت کنند و فقط    کی  انیدر پا

  نیروش انجام شده باشد تا بهتر  نیممکن است عمداً به ا  ایدوره دشوار بوده است،    ی یک ابیتواند نشان دهد که ارز  ی مسنجه    نیاهمچنین  

 ا ی. آدیکن  یعلت آن را بررس  دیتوان  یاست، م  نییپا  یا   رمنتظرهیشما به طور غ  یابیو نمرات ارز  یقبول   زانی. اگر مفیلتر شوند  فراگیران

  سختگیرانهدلیل    یسواالت ب  ایگرفته اند فراموش کرده اند؟    ادیصرف کرده اند و آنچه را که در ابتدا    یاد یدوره زمان ز  لیمتک  یبرا   فراگیران

 ند؟ه ابود

 دن مجدد دوره، انجام دهند.  نپس از گذراآن را مجدداً    دیبا  فراگران و    را مجددا برگزار کنید  الزم باشد آزمونممکن است  اوقات،    یگاه
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(  تهیه می شود   شغل خاصک  یبا  ی که برای بررسی میزان انطباق شاغل  یها)مانند آموزش آموزش    ی آمار   های  گزارش  نتایج برای  نیااز  

 . استفاده می شود

 

 پس از آموزش. عملکرد کارکنان 10

اینکه الزم باشد مدتی صبر کنید تا بتوانید تاثیر آموزش را بر عملکرد کارکنان بررسی    ایباشد    رویتآموزش ممکن است فوراً قابل    ریتأث

 مورد بحث ارتباط پیدا می کند.   مهارت  یدگیچی پکنید . این مورد به میزان زیادی به  

  حاصله  جینتا  سهی، و مقا(ز آموزشتعداد فروش قبل و بعد ا  ) مثلعملکرد کارکنان    نتایج ارزیابی  یابیرد  قیرا از طر  نتایج  نیا  دیتوان  یم  شما

 . دیکن  یریخود اندازه گ  یآموزش ها   نیرگذارتریتاث  یبرا   می توانید صرفارا    معیار  نیآموزش، شما ا  ROI. باز هم، مانند  دیکن  یریاندازه گ

 

 به دست آورید؟ داده ها را از کجا  نیا

 :دیتوجه کن  ریبه موارد ز  دیخود، با  یآموزش  یارهایمع  یبه دست آوردن داده ها  یبرا 

و   ینرخ قبول  ،یابیدوره، نرخ ثبت نام، نمرات ارز  لیمانند نرخ تکم  ،یاصل  یتمام داده ها  ستمیس  نیا  -   یریادگی  تیریمد  ستمیس .1

 دهد.   یم  یتعامل را در خود جا   یارهایاز مع  یبرخ

آموزش خود را    یدر مورد اثربخش  یفیک  یو داده ها  تیرضا  ازیمانند امت  ییکند تا داده ها  یبه شما کمک م  نیا  -  ینظرسنج .2

 . دیکن  یجمع آور

  ی گفتگو   کیداشتن    یبرا  از کارکنان،متمرکز    یگروه ها  برگزاری جلسات بااوقات، ممکن است    گاهی   –  یکانون  یها  گروه .3

 .به شما کمک کند  های برگزار شده  صادقانه و باز در مورد آموزش

حاصل شده، می تواند به شما کمک  آموزش    جهیاز بهبود عملکرد که در طول زمان در نت  یار یهر مع  -عملکرد کارکنان    یهاداده  .4

 .کند

 ی انی پا کالم

مورد نظر شما    ج یکه نتا  دیمطمئن شو  دیاست که با  ل یدل  نیسازمان شما است. به هم  موفقیت  تضمین  یبرا   یدیکل  ،موثر کارکنان  آموزش

 .  حاصل می شود

 .دیحاصل کن  نانیامر اطم  نیکند تا از ا  یمناسب به شما کمک م  یآموزش  یارهایمع  یابیرد
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