ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﺑﺰار ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی را در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از  ۱۰۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮو دﻧﯿﺎ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎ ،ووداﻓﻮن و ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
.ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ

:اﻟﻒ( ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓﺮدی
ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮدی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
.ﮐﺮد
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ،ﺧﻮد
 .آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ :ﺟﺪا ﻧﮑﺮدن ﻓﺮد از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش ،ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﯾﺠﺎد
.ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،از ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻗﻮت ﻫﺎی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و
.اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ درﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮد از ﮐﺎرش ﺟﺪا ﮔﺮدد ،درواﻗﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﯿﻦ ﮐﺎراﺳﺖ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف را راﺣﺖ ﺗﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن
.زﯾﺎدی را ﺧﺮﯾﺪ

:ب( ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ی
ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ زﻣﯿﻨﻪ ای را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ رود وﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی
.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﺗﺒﺪﯾﻞ
.ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﻮﯾﺎ و زﻧﺪه
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ وﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮد از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﻔﮏ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دو ره ا ی ﺑﻪ
.ﺑﯿﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮود

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮا و آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﻓﺮم زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
:

ﻓﺮم آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
*ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
*ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
*ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ/ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
*ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
*اﯾﺪی و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام
*ادرس دﻗﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ  /ﺳﺎزﻣﺎن
*ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ

ﺗﺎ ﺣﺪی آﺷﻨﺎ
ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ
ﻫﺪف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره
*ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ؟
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
Name
 .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت

