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آشنایی با منطق ارزیابی
ADLI & LeTCI

1391آذر -بنیاد توانمندسازی منابع انسانی

 

هچي رآ همی تٍآهم تغییر دًم رآمش دى         تا بپذیرم آ   بي من آ 

هچي رآ می تٍآهم تغییر دًم   ضجاغت دى                تا تغییر دًم آ 

 بیوش دى                    تا تفاوت آین دو رآ بدآهم 

ن مطابق میل 
 
 فٌم دى                      تا متٍلع هباضم دهیا و مردم آ

 من رفتارکوود                                  

جبرآن خلیل جبرآن                                                                     

ADLI LeTCI
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بری   ًر
ترغیب و تصٍیق-فرآیودًای تٍآهمودسازی  -خط مصی و رآًبرد

ای مدل آستفادى می کود، آضارى دآرد  .  بي روش ًای  ی کي سازمان برآی بٌبٍد و خمایت آز آلزآمات مػیاًر

 رویکرد

 جاری سازی 

 یادگیری 

 ًمگرآی  ی

A
D

L
I

 (آضارى بي)رویکرد 

میزآن تکرآر 
پذیری رویکرد 
برآساس  لابلیت 
آطمیوان دآدى و 
آطالغات        

 (هظام مود)

مطلٍبیت روش 
ًا هسبت بي 
مدیط غملیاتی 

 سازمان

ضایستگی روش 
ًا هسبت بي 

ا   آلزآمات مػیاًر

روش ًای بکار 
گرفتي ضدى برآی 
 آهجام فرآیود

Approach

 (آضارى بي گستردگی)جاری سازی 

رویکرد بکار گرفتي ضدى 
در ًمي وآخدًای کاری، 

 مرتبط و مواسب

رویکرد بکار گرفتي ضدى 
ای  در خمایت آز مػیاًر
ن در  مدل و آًمیت آ 

 سازمان

Deployment
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 (آضارى بي)یادگیری 

وری با دیگر 
 
تسٌیم آظالح و هٍآ

وآخدًای کاری و فرآیودًا 
 مرتبط سازمان 

ترغیب تغییرآت گستردى 
وری   در رویکرد آز طریق هٍآ 

آظالح رویکرد آز طریق 
 چرخي آرزیابی و بٌبٍد

Learning

 (آضارى بي گستردگی)ًمگرآی  ی

خمایت آلدآمات،یادگیری،تدلیل 
هتایج،طرح ًا بطٍر ًمگن در 

فرآیودًا، وآخدًای کاری آز آًدآف 
 سازماهی 

وجٍد هظام بٌبٍد،آطالغات و آهدآزى 
گیری بطٍر کامل در فرآیودًا و 

 وآخدکاری 

ای تػیین  ًمسٍی  ی رویکرد با هیاًز
 ضدى سازمان و فرآیودًا

Integration

رهبران شخصا در  جاري سازي و بهبود سيستم هاي توانمنذسازي   1-2

.منابع انساني مشاركت مي كننذ

برآن 1-2-1  .همایود می خاظل آطمیوان ، گردد مي جاري   آهساهي موابع تٍآهمودسازي  سيستم آيوكي آز ًر

برآن 1-2-2 آهمودسازي  فرآیودًای آيوكي آز ًر  .همایود می خاظل آطمیوان گیرهد، می لرآر بٌبٍد و گيري آهدآزى مٍرد آهساهي موابع ٍت

برآن 1-2-3  .كوود مي بازهگري  آهساهي موابع تٍآهمودسازي  در رآ خٍد آلدآمات و رفتار آثربخصي ًر

وری -مصارکت
 
 غملکرد کلیدی-خاللیت و هٍآ
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ای مدل آضارى دآرد  .بي خروجی و پیامد کسب ضدى در آلزآمات مػیاًر

 سطح

 روهد

 مكایسي

 ًمگرآی  ی

Le

T

C

I

 (آضارى بي)سطٍح

 سطح فػلی غملکرد

Levels

 (آضارى بي)روهد

هتایج ( گسترى آجرآ)گستردگی
 غملکرد

هرخ بٌبٍد غملکرد یا پایدآری غملکرد 
 برتر

Good Performance 
   

 (ضیب روهد دآدى ًا)

Trend

 (آضارى بي)مكایسي

برآن ظوػت مكایسي مواسب غملکرد ًماهود رلبا یا  غملکرد هسبت بي ترآز یا ًر
 سازمان مصابي با سازمان

Comparison
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 (آضارى بي گستردگی)ًمگرآی  ی

خمایت هتایج ًمگن خاظل 
آز فرآیودًا و وآخدًای کاری آز 

 آًدآف سازماهی

هتایج، ضامل ضاخط ًای 
یودى

 
 تایید ضدى غملکرد آ

ای هتایج  آغلب در بخش )آضارى ضاخطً 
بي ذیوفػان، بازآر، فرآیود و غملکرد ( بودی

 آلدآمات آظالخی تػیین ضدى سازمان

Integration

با تصکر


