
 رفتارآموزش از طریق سرایت 
 راهبردی نوین

 
 انسانیدهمین کنفرانس توسعه منابع 

 
 ناصر میرسپاسی      

 
 





  سیستم یک از است عبارت سازمان

  گروه در افراد که یافته ساختار اجتماعی

  اهداف تحقق جهت در متفاوت شغلی های

 .کنند می کار هم کنار در معموالً آن



  فرد هر کار شیوه از عبارت عملکرد یا کار
  شرح بعنوان ای شده تعریف چارچوب در

  نشده تعریف رفتارهای همچنین و وظایف
                کمک وظایف انجام به بعضاً که ای
 .هستند بازدارنده یا کنند می



  از یکی که اند دریافته رشته این دانشمندان
  سیستم یک در که افرادی در که عواملی

  است گذار تاثیر کنند می زندگی اجتماعی
 .آنهاست همکاران و همنشینان رفتار

 :از است عبارت کار محیط در رفتار سرایت
  رفتار و اخالق در یکدیگر بر افراد تاثیرگذاری

 کاری



  افراد رفتاری و احساسی واکنش نوعی عنوان به عملکرد سرایت-

 .است شده تعریف یکدیگر با تماس در

  تأثیر باعث کار، محیط در یکدیگر با افراد مستمر تماس -

  یک عملکرد سرایت .گردد می یکدیگر روی آنها ناخودآگاه

 . شود می تلقی محیطی تأثیرگذار عامل

  تغییر منجربه تأثیرگذار و نافذ های شخصیت با افراد عملکرد  -

    .گردد می آنان رفتار تغییر و همجوار پذیر سرایت افراد رفتار

 



  روانشناسی از که اجتماعی یادگیری های روش و ها نظریه -1

 .است شده گرفته اجتماعی

 

  منابع مدیریت حوزه در که عملکرد گیری شکل چگونگی -2

   .است توجه ،مورد انسانی



 

  هدف سرایت ، عملکرد سرایت از دیگری نوع -

 .است

  خودکار سازگاری نوع یک بعنوان هدف سرایت

  رفتار مشاهده و درک از حاصل ، (اتوماتیک)

 .است شده تعریف دیگران، هدفمند





  آثار یکدیگر با افراد شدن مأنوس و همنشینی فلسفه اینکه با

  از تاکنون ولی دارد را بد و خوب رفتارهای کسب و انتقال

  استفاده ها سازمان در رفتار تغییر و آموزش در فلسفه این

 .است نشده

 



 افراد پذیری سرایت میزان تعیین و تشخیص -1

 افراد گذاری سرایت میزان تعیین و تشخیص -2

 تالش پر و کار در بیشتر انگیزه با افراد انتخاب -3

  و تأثیرگذار افراد دادن قرار هم کنار در ریزی برنامه -4

 .کار کم و پذیر تأثیر کارکنان جوار در بکار عالقمند

 







 گام اول

و ارزیابی یادگیری و  ریزی مرکز برنامه ایجاد 
 تغییر 

.عملکردبر مبنای سرایت رفتار   
(در درون واحد آموزشی موجود)   

 



  گام دوم
 

ایجاد و راه اندازی یک سیستم اطالعات قابل  
افراد به  عملکرد دسترس بمنظور اطالع رسانی 

.یکدیگر  

 



 گام سوم

تقویت فضای اعتماد و اطمینان در درون  
 گروه های 

کاری و سازمان ایجاد یک فضای مستعد و  
کمک کننده به فرآیند و تحقق سرایت  

.خواهد داشتقابل مالحظه عملکردی تأثیر   

 



 

 

 

 

 

 کارمند هر شخصی محتوائی های ویژگی شناسائی :چهارم گام

  سرایت و پذیری سرایت میزان حسب بر کارکنان نمودن بندی دسته :پنجم گام

 .دیگران رفتار در گذاری

   کارکنان از یک هر عملکردی توانائی و سطح تعیین :ششم گام
 

 

 



 گام هفتم
 

انتصاب هر یک از افراد متناسب با ویژگی    
شده است  ادعا (بر مبنای گام سوم ) آنها های 

اگر این افراد حتی در کنار هم قرار نگیرند و  
.  با ابزار الکترونیک با هم تماس داشته باشند

 انتقال ویژگی های مثبت یا 
.منفی می تواند منتقل و تأثیرگذار باشد  

 



 گام هشتم

 

 ارزیابی ضمنی نتایج و مکتوب سازی آن

 

 

 



 گام نهم
 

 .به سیکل فرآیندی قبلی با آغاز از گام سومبرگشت 

 سرایت عملکرد  سیستم شدن دینامیک این گام به  

 قبلی را  احتمالی زیادی مینماید و نارسائی های کمک 

 .می کندتصحیح 

 

 

 








