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 انسانی منابع مدیریت فصل اول: ماهیت

 با افرد این که طوری به افراد، با کردن کار فرایند از اساات عبارت انسااانی منابع ریتمدی

شان ست توانمندی کاملی به سازمان سانی منابع مدیریت .یابند د  نظیر هایی فعالیت شامل ان

 .شود سازمانی می روابط و دستمزد و حقوق آموزش، کارمندیابی و جذب،

 

 رابطه تنگاتنگ دارد.مدیریت منابع انسانی با این علوم 

o مدیریت رفتار 

o روانشناسی صنعتی 

o اقتصاد نیروی انسانی 

o آمار و کامپیوتر 

 برای هم آفرینی ارزش این. کند آفرینی ارزش ها سااازمان برای باید انسااانی منابع مدیریت

 .است خارجی داخلی و هم ذینفعان ذینفعان

 

 کارکنان امور اداره – کارگزینی :انسانی منابع مدیریت سنتی و قدیمی عنوان
 

 کارگزینی، مانند مختلفی های واژه از سااارمان انسااانی مسااائل بیان در مدیریت صاااحبنظران

سانی، مدیریت سانی، منابع مدیریت کارکنان، امور اداره نیروی ان سانی و ا منابع مدیریت ان داره ان

 .اند نموده استفاده انسانی منابع مدریت استراتژیک کارکنان، امور
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 توسعه مدیریت منابع انسانی 1-1
 کارگزینی بعنوان بخشی از منابع انسانی و شامل فرآیندهای::

o فرآیند جذب کارکنان با کیفیت 

o انتخاب داوطلبان سازمان های دیگر از طریق انتقال 

o تنظیم انتقال 

o ارتقاء یا تبدیل 

o اداره جدا شدن کارکنان از سازمان به اساس استعفا 

o اخراج یا بازنشستگی 

 :انسانی )از نظر آنتونی(  نیروی مدیریت وممفه

 جهت ها آزمایش انجام و مصاحبه نیروی انسانی، منابع شناخت شامل استخدام فرایند عنوان به

خاب، نان، روانی و تقویت روحی و حمایت مفهوم به نگهداری و پرورش و آموزش انت  کارک

 نیروی ر پرورش و آموزش مجددو تاکید ب  خدماتی و رفاهی امکانات تامین و مناسااب پرداخت

 . انسانی

 

ست" سانی منابع مدیریت "گ صر یک عنوان به را ان  بر مبتنی کارگزینی مدیریت در جدید ع

 می داند. گرایی انسان

 را آن و دانسته کارگران به زورگویی جهت ابزاری عنوان به را انسانی منابع مدیریت "مانکس"

 .دهد می قرار و تمسخر استهزاء مورد

 

 می تالش کارکنان، امور مدیر های نقش مجدد سازمان دهی و دوباره آفرینی مفهوم با ای عده

 به لکام طور به را انسانی منابع بالقوه ظرفیت سازمان، راهبردی اهداف به برای دستیابی تا کنند

 .توسعه دهند را آن و گرفته کار
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ندهای گسااترده کسااب و کار دارد و به طور ساانتی: مدیریت کارکنان اغلب تمرکز اندکی روی پیو

 بیش از حدودی افراد حرفه ای درامور کارکنان و نیز فنون عملیاتی تمرکز کرده است.

 

 نگهداری و حفظ و )اهمیت کم(پایین سطح اطالعات نگهداری و ضبط وظیفه کارکنان مدیریت

 .دارد به عهده را افراد

 

سانی منابع مدیریت سیار ان شتر ب س راهبرد روی بی  منابع راهبرد با آن پیوندهای و کار و بک

 کیی عنوان به نکند تلقی سازمانی منبع مهمترین اگر حتی را انسانی منابع دارد و تمرکز انسانی

 .کند می مهم قلمداد منابع از
 

شته بیان کارکنان، خوب مدیریت تئوری سرسخت مدافع "تورینگتون"  اکنون آنچه که است دا

 افراد مدیریت عنوان به تواند می سادگی به است شده نامگذاری انسانی منابع عنوان مدیریت به

 .شود پایداربیان و درست شکل به
 

 های تالش از برگرفته انسانی، منابع مدیریت حوزه در شده ایجاد تغییر است معتقد "استوری"

 هبرگرفت و داشته فراتری ریشه تغییرات این بلکه است، نبوده رشته این درون و ابداعات مستقیم

 مدنظر تغییر کلیدی عوامل عنوان به انسانی منابع متخصصین و بوده دیگر سازمان های حوزه از

 .اند نبوده

 

ست معتقد باال تعهد های برنامه اجرای بر "وود"  منابع مدیریت در نوآوری که کند می بیان و ا

 اردد پی در را تولیدات در افزایش و نوآوری و شود می تولید مفاهیم در تغییرات منجربه انسانی،

 .است غیرواقعی های انسانی زمینه در ها نوآوری و
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 عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی 1-2
 تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل در سازمان -1

 فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنها -2

 طرح ریزی برنامه ها مهم و استراتژیک -3

 سریع و پیچیده تر شدن محیطتغییر و تحوالت  -4

 قوانین و مقررات استخدام و چگونگی فعالیت های سازمان -5

 بهداشت و ایمنی کار -6

 اجتناب از تبعیض و استخدام -7

 پرداخت حقوق و دستمزدهای کافی و عادالنه -8

 ارتقاء سطح توقع نیروی کار -9

 دگرگونی های ترکیب نیروی انسانی -10

 
 و سازمان در شاغل نیروهای بالقوه ستعدادهایا تشخیص نخست، انسانی منابع مدیریت نقش

 .آنهاست شکوفایی برای امکاناتی فراهم آوردن سپس

 

ستراتژیک مشارکت فعالی دارد  سانی در سرح ریزی برنامه های مهم و ا  وامروزه مدیریت منابع ان

 به طور کلی جایگاهی به مراتب واالتر در سازمان یافته است.

 

ست مهمی عوامل جمله از محیط شدن تر چیدهپی و سریع تحوالت و تغییر سترش در که ا  گ

 .است بوده موثر سازمان در انسانی مدیریت منابع نقش

 

 قوانین و مقررات زیادی بر استخدام و چگونگی فعالیت های سازمان نظارت می کند و اغلب تخلف

 از آنها موجب تعقیب حقوقی، کیفری یا پرداخت جرائم نقدی سنگین می شود.
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 کافی دستمزدهای و حقوق پرداخت استخدام، در تبعیض از اجتناب کار، محیط ایمنی و هداشتب

ست مواردی از جمله عادالنه و ستقیم کنترل و نظارت تحت که ا شد می دولت م  سازمان و با

 .آنهاست رعایت به مکلف

میت زیادی نیروی کار امروزه توقعات بیشااتری دارد و برای کیفیت کار و زندگی کاری مطلوب اه

 قائل می شود.

متخصااصااان نیروی انسااانی باید مشاااغل را طوری طراحی کنند که کار در محیط سااازمان برای 

 کارکنان مطلوب ورضایت بخش باشد.

 

 انسانی: نیروی دالئل دگرگونی ترکیب

وعدم تکافوی درآمد مردان و افزایش تقاضای استخدام زنان )بعنوان  اقتصادی مشکالت  -1

 نان آور دوم(

 کار نیروی جوانی یا پیری مسائل ناشی از -2

 

 زمینه در حال تغییر 1-3
 اتفاقاتی که تا حدودی روی مدیریت منابع انسانی تأثیر می گذارد:

 خشونت در کار -3

 انتخاب مکان کاری که به وسیلة فناوری تحمیل می شود. -4

در کارهای  ماهیت تفرقه انگیز جامعه )بساایاری از افراد بیکار و فقیر و بساایاری اشااتغال -5

 مختلف(
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ست تطبیق می  شدن ا صاد جهانی که بیش از پیش در حال رقابتی  کارفرمایان خود را با محیط اقت

 دهند.

 سازمانی های الیه اند؛ برخی شده کوچک ها سازمان جدید، رقابت های چالش با مقابله برای

 .است شده غیرمتمرکز تصمیم گیری و حذف

 

 سلسله مراتبی دارند و شکل انعطاف پذیری گرفته اند.امروزه سازمان ها کمتر ماهیت 

 

 برنامه های تغییرات سازمانی:

 مدیریت کیفیت فراگیر -

 مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار -

 مدیریت عملکرد -

 تولید ناب -

 سازمان های یادگیرنده -

 و مجوعه اقدامات ظاهراً بی وقفه از تغییر فرهنگی -

 

 هی آنها(ترکیب کارکنان )نوع استخدام و سازماند

 زنان یا کارکنان نیمه وقت -

 (کار از دور یا میز کاری داغکارکنان دور از مکان کاری ) -

 پیمانکاران فرعی و مشاوران -

 کارکنان موقت و کارکنان پاره وقت -

 

 مرزهای میان کار و خانه هم اکنون بیش از پیش نامشخص شده اند.
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 .دارد تاکید بودن اقتصادی و کارایی بر جدید دولتی مدیریت

بازارمحوری و نظارت رقابتی و اجباری شااکل های جدید سااازمانی را بوجود آورده اند که باع  

 الیه نظیر هایی مقوله عمومی، تغییراتی در بخش دولتی گردیده اساات.  بعنوان مثال: خدمات

 کرده تجربه بعدی های نسل بنگاه خلق همراه به را شهروندان ویژه حقوق بازار، بررسی زدایی،

 .است قرار گرفته بازنگری دوباره مورد ساختاردهی و سازمانی سازی کوچک برای اخیرا و است

 

شی تحقیقات سط یکبار سال دو هر پیمای  انجام کار محیط و ایمنی به مربوط امور نمایندگان تو

شغلی رنج می برند به طو  .شود می شان می دهد که تعداد کارکنانی  که از تنش  ر این تحقیقات ن

 نفر از تنش شغلی شکایت 3کارمند  5یداری در مجموعه های کاری افزایش یافته است و از هر پا

سوم از کارکنان بخش دولتی ) شان می دهد که تقریباً دو  صد( از تن64دارند. این تحقیقات ن ش در

درصد( از تنش کاری 48کاری شکایت دارند در حالی که کمتر از نیمی از کارکنان بخش خصوصی )

 ت دارند.شکای

 دالیل اصلی برای تنش شغلی:

 بارکاری -1

 تغییر در محیط کار -2

 اخراج کارکنان -3

 ساعات طوالنی کار -4

 زورگویی کارفرما -5

 عدم امنیت شغلی -6

 .یافت دولتی بخش در توان می را شغلی تنش سطح بیشترین
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ه کاری برنامه های مدیریت منابع انسااانی مانند برنامه های کمک به کارکنان و برنامه های مشاااور

شواهدی  ستفاده قرار می گیرد و  سازمان ها جهت ایجاد محیطی حمایت کننده مورد ا در برخی از 

 وجود دارد که این برنامه ها تا حدودی ظرفیت باالقوه برای ایجاد آرامش دارند.
 

سانی منابع مدیریت های برنامه ست ممکن ان  زندگی های تنش به ای مالحظه قابل شکل به ا

ستفاده امروزی کاری ستم مانند هایی روش از با ا ضایی پرداخت عملکرد، مدیریت سی  و اقت

 .سازمان افزوده باشند ساختن پذیر انعطاف

 

ست مطابق این  شد کرده ا شی ر ساعت( به ویژه در خرده فرو سالهای اخیر )قراردادهای بدون  در 

سپردن کار به کارکنان ندارند و رمایان اما هر زمان که کارفقراردادها کارفرمایان هیچ تعهدی برای 

 نیاز به نیروی کار داشته باشند از کارمند انتظار میرود در دسترس باشد.

 
 

 

ستوین و سورج"  می دیگر ایجاد تغییرات باع  مرتب طور به تغییر ماهیت کردند بیان "ویتلو

 .کند می جهش زمان طول در آنفوالنزا ویروس همانطور که شود،

 

عکس العمل  .است کارکنان برای مزایا کسب به داشتن شک بر تاکید ری،استو تحقیقاتی کار در

 کارکنان به ابتکارات و برنامه های مدیریت منابع انسانی را محدود دانسته اند.
 

 دقلمدا کننده استثمار را آن و نیست منفی همیشه انسانی منابع مدیریت به نسبت کارکنان تجربه

 .کنند نمی
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 خوششان انسانی منابع مدیریت تجربه از کارکنان که رسد می نظر به "گست" گفته به توجه با

ست آمده شتر چه آنها هر .ا سانی منابع های روش بی  همان به کنند، می تجربه خود کار در را ان

شان گست تحقیقاتی کار .است بهتر آنها روانی قرارداد و .آیند نظر می به تر راضی نیز میزان  ن

ضویت تر مهم مدیریت های روش که داد  بودن میزان عادالنه تعیین جهت ها اتحادیه در از ع

 .است کارکنان با برخورد

 مدیریت منابع انسانی چیست؟ 1-4

ستوری  سایی و  27مطالعه ا شنا سانی و مدیریت کارکنان را   ر دمورد تفاوت میان مدیریت منابع ان

 چهار طبقه دسته بندی کرده است: 

 ع انسانی. مدل مدیریت مناب1-1جدول 

 باورها و فرضیات: -1
 این منابع انسانی هستند که منجر به ایجاد فریب رقابتی می شوند.

 هدف ها نباید تنها اطاعت از قوانین باشد بلکه باید تعهد کارمند باشد.

کارمندها باید به عنوان مثال بساایار محتاطانه انتخاب شااوند و توسااعه یابند )آموزش 

 ببینند( .

 یکیفیت های راهبرد -2

 تضمیمات مربوط به منابع انسانی از اهمیت راهبردی برخوردارند.

 مشارکت مدیریت ارشد الزم است.

سانی باید با راهبرد و کسب و کار تجاری یکپارچه  سیاست های( منابع ان خط مشی ها )

 شوند. از آن سرچشمه بگیرد و حتی در خدمت راهبرد کسب و کار باشند.

 نقش حیاتی مدیران: -3
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یل که روش منابع انسااانی جهت فعالیت های هسااته ای کسااب و کار حیاتی به این دل

اساات، بنابراین آنقدر اهمیت دارد که نمی تواند تنها بر عهده متخصااص امور کارکنان 

 باشد.

مدیران صااف به شااکل بساایار نزدیکی به عنوان صااادر کنندگان و هدایت کنندگان خط 

 . مشی ها منابع انسانی هستند )یا باید باشند(

 اهرم کلیدی: -4

 مدیریت فرهنگ بسیار مهم تر از مدیریت رویه ها و سیستم هاست.

 اقدام یکپارچه در انتخاب، ارتباطات، آموزش و پاداش توسعه منابع انسانی

ساااختاردهی دوباره و طراحی دوباره شااغل تا به تفویض مساائولیت و توامندی سااازی 

 کارکنان منجر شود.

 کند: می نگاه استخدامی برنامه جنبه چهار از نسانیا منابع مدیریت به "سیزون"

 کار و کسب های برنامه با انسانی های منابع سیاست سازی یکپارچه -1

 صف مدیران به امور کارکنان متخصصین از انسانی منابع مسائل در مسئولیت تغییر -2

نه از دیدگاه تغییر -3 یا یان روابط یعنی(جمع گرا  به )کارگری های اتحادیه و مدیریت م

  )مدیریت و کارمندان میان روابط یعنی( فردگرایانه دیدگاه

 تعهد بر تاکید -4
 

 هم که دارد تاکید ها مشی خط از ای مجموعه بر استوری وسیله به انسانی منابع مدیریت تعریف

ه رویکرد ))مدیریت تعهد باال(( یا ))ساایسااتمهای کاری با عملکرد باال(( شااناخت به عنوان اکنون

 میشوند.
 

ستور سانی منابع مدیریت :یا ستخدام مدیریت به متمایز رویکرد یک ان ست ا  دنبال به که ا

ستیابی ستفاده نیز و باال تعهد با توانمند کار نیروی راهبردی آرایش طریق از مزیت رقابتی به د  ا



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

22 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 می کارکنان مدیریت های روش نیز و ساختاری فرهنگی، های از روش ای یکپارچه چیدمان از

 .باشد

 

سا سل و لبوک سانی منابع مدیریت :پار ست چیزی هر شامل ان  روابط مدیریت با ارتباط در که ا

 در باال تعهد الگوی به تنها را انسااانی منابع مدیریت ما .دارد وجود در سااازمان اسااتخدامی

 .دهیم نمی ارتباط مدیریت روش یا ایدئولوژی خاص گونه هر با یا کار مدیریت

 

سانی منابع مدیریت اگر که کند می ادعا "بیکن"  ،کنیم تعریف باال تعهد مدیریت عنوان به را ان

 رد بنابراین کنند، می تعقیب را پایین دستمزد مسیر سیاست ها سازمان از که بسیاری آنجایی از

 بوکسال( دوم تعریف رسد می نظر به گرفت. اما نخواهند تعریف استوری( قرار(اول  تعریف زمره

 گیرد. می بر در را سیاستی هر با ها انواع شرکت همه و بوده تر جامع )پارسل و

 

سانی منابع مدیریت : همکاران و آکرز و لگ سعه تدریجی  ان شد می مدیریت کارکنانتو  اما با

سبتاً سیع ن شتر و دارد ارتباط کارکنان امور واحدهای مدیران با کمتر و بوده تر و  هب مربوط بی

 .است صف مدیران

 

                               :داند می کلیدی بعد چهار دارای را انسانی منابع مدیریت گست، نظریه 

  .یکپارچگی – کیفیت – پذیری انعطاف – تعهد     

راتر تعهد:کارکنان با اهداف سازمان هماهنگ شده و اهداف سازمان را همان اهداف خود میدانند و ف

 از انتظار برای دستیابی به اهداف تالش میکنند.

 انعطاف پذیری : توانایی و تمایل کارکنان به انطباق با تغییرات سازمان

 کیفیت:کیفیت کارکنان و مدیریت
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 اشاره )تجاری( کار و کسب استراتژی نیازهای با انسانی استراتژیهای منابع تطبیق به یکپارچگی

ست نیازمند آن و کند می صر که ا  به را گرهمدی و شوند سازگار خود با مدیریت گوناگون عنا

 .کنند پشتیبانی متقابل شکل

 

ساند می را مطلب این یکپارچگی  کارکنان مدیریت درگیر کامل طور به باید صف مدیران که ر

 .خودشان شوند واحد
 

 .است شده مدت بلند و راهبردی دیدگاه بکارگیری موجب فوق عنصر چهار به توجه

 :"لگ" رنظ از انسانی منابع مدیریت ادبیات در عمده تفاوت سه

سانی منابع مدیریت-1 شی روی بر نه و کند می تمرکز مدیران روی ان  برخورد در رانمدی که رو

 .گیرند می پیش در تولید کارکنان خط با

سانی منابع مدیریت -2  کارکنان امور واحد مدیران جای به صف مدیران کلیدی نقش روی ان

 .دارد تاکید

سانی منابع مدیریت-3 سئول و نقش روی ان شد مدیریت یتم  می اکیدت فرهنگی مدیریت در ار

 .کند
 

 .دارد پذیری رقابت و کارایی بر بیشتری تاکید کارکنان، مدیریت به نسبت انسانی منابع مدیریت

 

 نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی 1-5

 ((زبالهشبیه ))سطل  چیزی عنوان به که انسانی منابع واحد گذشته در دراکر، پیتر گفته طبق بر 

 .گیرند نمی جای دیگری سازمانی واحد در که وظایفی برای مخزن یک یعنی

 .است درونی پیوستگی بدون و جزیی های روش از ای مجموعه کارکنان، مدیریت
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مدیریت کارکنان را به آتش نشااانی تشاابیه کرده اند به این معنی که مشااکالت بین اتحادیه های 

 را فرو می نشاند.کارگری را از بین میبرد وآتش آن 

سنتی أمور کارکنان از برخی جهات بعنوان بحران دیده  صلی و  سپاری برخی از حوزه های ا برون 

 توصیف می شود. واحد تحت محاصره مشاوران خارجیمی شود و واحد منابع انسانی بعنوان 

 

 انجام می شوند سازمانوظایفی که توسط واحد منابع انسانی . 2-1جدول 

 ل شغلتجزیه و تحلی

 برنامه ریزی منابع انسانی

 استخدام و انتخاب

 آموزش و توسعه

 پرداخت و شرایط استخدام

نحوه رسیدگی به شکایات و رویه های انتظام 

 بخشی

 مدیریت قراردادهای استخدام

 سیاست فرصت های برابر و نظارت

 ایمنی و بهداشت محیط کار

 کاریابی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت دانش 

 و مشاوره رفاه کارکنان

 وغیره

 

 

 و اجرایی ارشد مدیران از پیمایشی تحقیق یک که دی.پی.آی.سی به مربوط مطالعات از یکی در

 دنیای از افتاده دور «را آن و ضعیف ارزیابی را انسانی منابع حرفه بود، انسانی غیر منابع مدیران

 .کرد معرفی » بوروکراتیک « و » بیرون
 

 منابع واحد حذف به ترغیب را اجرایی ارشااد مدیران مفسااران یبرخ فورچون، مجله مقاله در

 .کنند می انسانی
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 است سازمانی واحد انسانی، منابع بقای ادامه برای نمایشنامه بدترین که است معتقد "روچی"

شویق تغییر که سایی را رهبران کند، نمی را ت ستی فهم کند، نمی شنا سب از در  ندارد، کار و ک

 .ورزد نمی تاکید ها ارزش به و کند نمی هدایت و کنترل را ها ناسد، هزینهش نمی را مشتریان

 ،باشد داشته نقش سازمان درون در آینده در بخواهد انسانی منابع واحد اگر "پفر" گفته طبق بر

 نامه آئین و گذاری ساایاساات نقش همینطور کنترلی، نقش و پاساابان نقش نقش مطمئنا این

سی ست نوی ضورای بر عالوه و نی سانی منابع واحد ن ح  با همکاری دلیل به سازمان آینده در ان

 .شود نمی تضمین سازمان مالی واحد

 

 کهاین و کنند می تاکید انسانی منابع در جامع بینش یک داشتن به نیاز روی "استات آیزن و بیر"

سانی منابع آینده، مدیران در  کسب هایواحد تمام وظایف میان هماهنگی های مهارت نیازمند ان

 .بود خواهند کار و کسب مرزهای هماهنگی و کار و کسب روزافزون جهانی شدن دنبال به و کار و

 نیاز کارآفرینی های شااایسااتگی و خالقیت ارتباطات، عمومی، رهبری مدیریت به این بر عالوه

 .داشت خواهند

 

سانی، منابع در ای حرفه افراد نظر از "اولریچ و آیچینجر" تحقیق در  رد که مسائلی همترینم ان

 از: عبارتند گیرند قرار مورد توجه باید آینده

 سازمان دوباره طراحی -

 جدید رهبران جذب -

 مشتری روی تمرکز -

 هزینه سیاست کاهش -

 زودگذر مدهای نپذیرفتن -

 فرهنگی تنوع دادن قرار توجه مورد -

 .صف مدیران با موثرتر کار و شریک کسب یک به شدن تبدیل -
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ساس اولریچ شی، تحقیق یک تایجن برا ستگی پیمای کند که مدیران  می بیان را کلیدی های شای

 معتقدند برای موفقیت آتی نقش منابع انسانی مفید خواهد بود.
 

سانی منابع "همل" نظر طبق بر سیری باید ان سب که کند رهبری را م شتر کارها و ک  شبیه بی

 .ندگرد بوروکراتیک کمتر و پذیری انعطاف در جستجوی و جوامع

 سازمان آن در که دارد هایی سازمان خلق برای تاریخی فرصت یک انسانی منابع :گوید می همل

 هر که طوری به .بیاورند کار محل به روز هر را خود انسانی های خصلت تمام می توانند افراد ها،

 . ندک ارائه غیرمعمول (( را ایده هزار ((و تحلیل را امور رفتن به خطا چرایی تواند می کس
 

 انسان تالش برای باالیی حد یک همواره سازمان، بودن بوروکراتیک میزان به کند می بیان همل

 .دارد وجود

 .دارد بستگی احساس و خالقیت عمل، انعطاف به پذیری انعطاف
 

سانی منابع نقش :گویند می "ویلیامز و گیلز" سانی خدمت برای ان شتریان به ر ست م نه  آنها

این خطر وجود دارد که مدیران ارشد و سهامداران خدمات بهتری را .  یشانا به نفس دهی خدمت

 نسبت به کارکنان از واحد منابع انسانی دریافت کنند.

 

 . شایستگی های کلید ی افراد حرفه ای در منابع انسانی3-1جدول 

 درصد اهمیت نسبی اثر بخشی

 )از همه کمتر(  14 فهم درست در کسب و کار

 17 برنامه های منابع انسانیدانش دربارة 

 19 توانایی مدیریت فرهنگی
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 22 توانایی مدیریت تغییر

 )از همه بیشتر( 27 شایستگی فردی

 

اده سازی در پی« پیشرفت»با توجه به آنچه از دیدگاه افراد اجرایی در منابع انسانی ضبط می شود 

 مدیریت منابع انسانی یک فرآیند پایان نیافته است.

 . اهمیت سیاست و پیشرفت در پیاده سازی مدیریت منابع انسانی4-1جدول 
 بییشترین اهمیت و حداقل پیشرفت:

 مدیریت افراد به عنوان دارایی هایی که برای مزیت رقابتی سازمان حیاتی هستند.

 ایجاد یک سازگاری نزدیک میان سیاست ها، رویه ها و سیستم های کارکنان با یکدیگر

 ف پذیرتر جهت پاسخ گویی سریع تر به تغییراتخلق سازمانی انعطا

 تشویق کار تیمی و همکاری میان مرزهای داخلی و سازمانی

 خلق یک فلسفه اولویت مشتری در کل سازمان.

 افزایش مسئولیت مدیران صف در مدیریت کارکنان و تعیین سیاست های منابع انسانی

 

 کمترین اهمیت و حداکثر پیشرفت:
 نان از طریق ارتباطات داخلی بهتربهبود مشارکت کارک

 هماهنگ سازی سیاست های مدیریت منابع انسانی با برنامه ریزی کسب و کار و راهبرد سازمانی

 توامند سازی کارکنان جهت مدیریت کاردن برنامه یادگیری و توسعه شخصی

 اند. ایجاد راهبردهای اعطا پاداش که برای پشتیبانی از فرهنگی عملکرد محور طراحی شده

 ایجاد نقش تسهیل کنندگی برای مدیران به عنوان توامند سازان سازمانی

 ایجاد تعهد بیشتر کارکنان به سازمان
سیری دارد، می بیان "کالدول" سئله از موجه تف ست این م شتر که ا شرفت بی  صورت های پی

سانی منابع مدیریت از جنبه هایی با گرفته س ها آن اجرای که دارد هماهنگی ان  و تر نرم تر، انآ

 .باشند پایین تر راهبردی سطح دارای
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سبت نگرش تغییر  رقابت و وری بهره در بهبود دارایی، عنوان به آنان به توجه و کارکنان به ن

ست نیازمند آن پذیری، سانی منابع مدیریت که ا صمیم با ان  سطح باالترین در راهبردی گیری ت

 .شود یکپارچه سازمان
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 ژی های مدیریت منابع انسانیفصل دوم: استرات

 علل اهمیت بی سابقه منابع انسانی و مدیریت این منابع:

 افزایش روند جهانی شدن -

 تعییرات در ترکیب نیروی کار -

 توجه فزآینده به سودآوری و رشد -

 پیشرفت های تکنولوژیک -

 سرمایه های فکری به عنوان یگانه عامل نوآوریظهور  -

 صه سازمان هاو بروز تغییرات بی سابقه در عر -

 

موفق  سازمانی که کارکنان توانمندتر و بهره ورتر دارد، .اند سازمان هر عنصر ترین اصلی کارکنان

 تر است.

 

ا به ربهره وری کارکنان زمانی افزایش می یابد که سازمان افرادی شایسته را استخدام کند و آنها 

 طور موثری برانگیزاند.

 

ه رضااایت شااغلی می شااود و کارکنان راضاای با تالش بیشااتر فعالیت های منابع انسااانی منجر ب

 خشنودی مشتریان را باع  می شوند.

 

سانی  ستراتژی منابع ان سانی خود را در قالب یک ا ستم مدیریت منابع ان سی سازمان هایی که 

 مشخص تعریف کرده اند، نسبت به رقبای خود از کارآیی بهتری برخوردار بوده اند.
 

 و برنامه های استراتژی منابع انسانی به گونه ای طراحی و اجرا شود که:الزم است سیاست ها 
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 بتوانند از فرصت های درون و برون سازمانی بیشترین بهره را ببرند. -1

 ویژگی های مثبت سازمان را حفظ کنند. -2

 ویژگی های منفی سازمان را کاهش دهند. -3

 حداقل برسانند. زمینه نفود رقبا را در سازمان و در بین نیروهای انسانی به -4

 

 مفهوم استراتژی 2-1

o هماهنگ اقدامات و تصمیمات مجموعه 

o مشخص می کند به کجا می خواهیم برویم و چگونه می خواهیم به مقصد برسیم 

o شود می نیز اقدام و گیری، شامل اجرا تصمیم بر عالوه و است گیری تصمیم از فراتر 

o مطلوب درسطح ذهنی ومفهومی جهت گیری کلی حرکت سازمان جهت میل به طرف وضعیت 

o  صیص و به کارگیری هرچه منطقی تر )قابل ست جهت تهیه، تخ شه ای ا تدبیر و طرح و نق

 توجیه یا بهینه( منابع برای رفع مسائل .

 

  :محصوله چند بزرگ های سازمان سه سطح استراتژی

 شرکت استراتژی -1

 کار و کسب استراتژی -2

 اند( شده متمرکز خاص بازار – محصول یک روی بر )که استراتژی کارکردی -3
 

 در خصوص مدیریت منابع انسانی، دو استراتژی باید مورد توجه قرار گیرد:

 

ستراتژی  -1 سب رقابتی ا صمیمات مجموعه بر کار )که و ک  تامین به اقدامات مربوط و ت

 (دارد تمرکز مشتری های خواسته
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ستراتژی -2 سانی) منابع ا صمیمات بر که ان  سازمان افراد مدیریت به اقدامات مربوط و ت

 کند( می توجه

 

 برای افزایش اثربخشی سازمانی این دو استراتژی باید هماهنگ با هم عمل کنند.

 

یک روش برای شااناخت شااباهتها و تفاوت های این دونوع اسااتراتژی، بررساای عناصاارتدوین 

 استراتژی است.

 

ستراتژی، تدوین در مرحله اولین ست اطالعات آوری جمع ا  بیرونی و محیط درونی ابیارزی که ا

 .شود می را شامل سازمان

 

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 2-2

 که سازمانی های سیستم از است عبارت :نتیجه یک عنوان به انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 .اند شده طراحی کارکنان طریق از پایدار رقابتی مزیت دستیابی به برای
 

ستراتژی مدیریت ست عبارت :فرایند یک عنوان به سانیان منابع ا  بین ارتباط ایجاد فرایند از ا

 .سازمان رقابتی استراتژی با منابع انسانی اقدامات

 

ستفاده از توانایی افراد به م سازمانی که با ا ستم های  سی سانی:  ستراتژیک منابع ان زیت مدیریت ا

 رقابتی دست می یابند.
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ستراتژیک مدیریت  بیشتر نآ در و است شایستگی بر مبتنی مدیریتی شرو یک انسانی منابع ا

سعه بر سانی تو سانی منابع تبدیل یعنی .شود می تاکید منابع ان  قابل غیر بادوام، منابع به ان

 .کرد تهیه آن از دومی و نسخه کامل توان نمی که چیزی و معامله

 

 به انسانی منابع اتژیاستر اجرای و تدوین فرایند : انسانی منابع استراتژی مدیریت اصلی رکن

ساختن منظور ست مرتبط  سانی منابع های روش و ها سیا ستراتژیک های هدف با ان  هدف و ا

 .سازمان های
 

 انسانی: منابع استراتژیک مدیریت تغییر حال در های نقش

 کار نیروی وری بهره افزایش -

 تعهد کارکنان افزایش و ایجاد -

 تر مناسب خدمات ایشافز خصوص در رجوع ارباب و مشتریان انتظار -

  .سازمانی های استراتژی اجرای و در تدوین کار نیروی نقش افزایش -

 

سانی تعیین منابع راهبردی مدیریت ست؛ اما کارکنان مدیریت برای کلی روش ان ستراتژی ا  ا

 .است سازمان خاص های گیری جهت و مقاصد انسانی تعیین منابع

 

ف یت راهبردی منابع انسانی برای دست یافتن به اهدااستراتژی منابع انسانی همان روشهای مدیر

 سازمان است.

 شریک استراتژیک 2-3

سانی ، نقش شمندان متأخر مدیریت منابع ان سانی منابع مدیریت در نظریه دان  یک عنوان به ان

 .است سازمان برای استراتژیک تجاری شریک
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سانی به عنوان رویکردی فعال شود و  در دوران حاضر مدیریت منابع ان و اثرگذار در نظر گرفته می 

 یافته است. تغییر راهبردی شریکسمت  به سوابق نگهداری قبال در پاسخگوییاز  کارکرد آن

 نگاه به منایع انسانی از هزینه به سمت منبع خلق ارزش تغییر یافته است.

 مورتون(: نظر )از تجاری شریک یک عنوان به انسانی برای بخش منابع چهار نقش
 

ستراتژیک یکشر -1 ستراتژیک مدریت :ا سانی، منابع ا ستراتژی میان کننده هماهنگ ان  ا

 .انسانی تجاری و استراتژی منابع
 

 .شده احیا سازمان یک خلق تغییر و شکل تغییر مدیریت :تغییر عامل -2
 

 .سازمانی فرایندهای مجدد مهندسی شرکت، زیرساختارهای مدیریت :اداری کارشناس -3
 

 .کارکنان های قابلیت و تعهد افزایش کارکنان، مشارکت مدیریت :نکارکنا نزد محبوبیت -4
 

سازمان  سایر مدیران و رهبران  سانی با  صان منابع ان ص ستراتژیک، متخ شریک ا در نقش مهم 

 همکاری می کنند. تبدیل استراتژی سازمان به عملجهت 
 

 متخصصان منابع انسانی برای شریک استراتژیک بودن باید:

 های سازمان نظیر أمور مالی، حسابداری و بازاریابی آگاهی یابند. از سایر فعالیت -

 درباره محصوالت و خدمات سازمان اطالعات کاملی داشته باشند. -

سازمان  - ستراتژیک  سازمان چگونه با اهداف ا صوالت  بدانند که فعالیت ها، خدمات و مح

 هماهنگ و یکسو می شوند.
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سترا شرکای که ابعادی مهمترین از یکی سانی منابع تژیکا  تغییر مدیریت پردازند، می آن به ان

 .است
 

ایی توانایی بکارگیری مفاهیم مرتبط با عکس العمل های روانشناختی، قدرت و نفوذ، انگیزش و پوی

سانی کمک می کند تا در نقش رهبری خود،  صان منابع ان ص سهیل کننده تغییرهای گروه به متخ  ت

 باشند

 انسانی مفهوم استراتژی منابع 2-4

شتن  سایر رقبا و دا شن وبهتر از  ستراتژی رو سود آوری بلندمدت انتخاب یک ا صلی ترین عامل  ا

 کارمندانی توانا هست که این استراتژی را به عمل تبدیل کنند.

 

 تعریف استراتژی منابع انسانی:

سانی هس - ستها وفعالیتهای منابع ان سیا صمیم هایی راجع به   تنداز دیدگاه براتون: الگوی ت

 که توسط مدیریت سازمان به کار گرفته می شوند.

شم انداز و - سالت، چ سانی که در آن ر ستم منابع ان سی ستورالعملی برای   از نظر بامبرگر: د

 اولویت های واحد وظیفه ای منابع انسانی مشخص می شود.

 نمیا همراهی و هماهنگی ایجاد دنبال به انسانی منابع ویلن: استراتژی و عقیده هانگر به -

 .سازمان است و کارکنان

ست: تدوین دسلر معتقد - ستراتژی ا سانی، منابع مدیریت ا  برای یافته نظام فرایند یک ان

سانی منابع درباره یافته ساخت و هدفند جامع، بلندمدت، برنامه طراحی ست ان  از که ا

 .نمی کند پیروی فردی به منحصر و واحد روش

 

 سازمان های موفق دارای:

 وشن برای تامین خواسته های مشتریاناستراتژی ر -
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 هماهنگی سایر فعالیت و از جمله فعالیت های منابع انسانی با استراتژی فوق -

 

 تدوین استراتژی منابع انسانی ابزاری برای:

 بهبود مزیت رقابتی سازمان -

 بهبود کارآیی و اثربخشی سازمان -

 

ستراتژی های اثربخش مدیریت سانی، نوعی از ویژگیها سازمان ها می توانند از طریق ا و  منابع ان

 رفتارها را در کارکنان خود ایجاد نمایند که برای موفقت سازمان ضروری است.

  



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

36 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 همسویی استراتژی منابع انسانی و کسب وکار 2-5
 .گویند می استراتژیک هماهنگی را استراتژی مختلف سطوح در خارجی و داخلی هماهنگی 

 

 قاخال و انسانی منابع و تولید های زمینه در سازمان استراتژی چگونه یعنی استراتژیک هماهنگی

  .ودش منجر بهتر عملکرد و فرایندها بهبود و افزایی هم به تواند می ... و و بازاریابی فرهنگ و

 

یاد می کنند محور  مدل سااازگارکنندهکه گاهی از آن با نام  هماهنگی یا یکپارچگی اسااتراتژیک

 منابع انسانی است. مفهوم مدیریت استراتژیک

 

 توصیه هایی برای توفیق استراتژی منابع انسانی:

 همخوانی با استراتژی کل سازمان -1

 هخوانی با محیط -2

o  به نحوی طراحی شود که بهترین استفاده را از فرصتهای محیطی ببرد واز تهدیدها

 در امان باشد.

 همخوانی با ویژگیهای خاص سازمان شامل: -3

o فرایند یا فوالدساازی های کارخانه مثل تولید، ثابت سابتان تولید )فرایند فرایند 

 تبلیغاتی( های مانند سازمان ثابت غیر تولید

o تر( پایین رشد به توجه یا و نوآوری و رشد به بازار )توجه در سازمان وضعیت 

o شیوه مدیر، بودن گریز ریسک یا پذیر ریسک سازمان )مانند مدیریت کلی فلسفه 

 در اداره امور( مشارکتی یا استبدادی

o تمرکز( عدم یا تمرکز و رسمیت سازمانی )درجه ساختار 

o سازمانی فرهنگ. 
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نزدیک بودن هرچه بیشتر استراتژی های منابع انسانی به پرورش صالحیت های مورد نیاز  -4

 کارکنان سازمان

 مکمل یکدیگر بودن استراتژیهای منابع انسانی -5

 

 انی با استراتژی سازمان:پنج رابطه هماهنگی میان استراتژی منابع انس

 : هماهنگی عمودی بیرونی )بین استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان( 1رابطه -

سایر واحدها 2رابطه - ستراتژی  سانی با ا ستراتژی منابع ان ی : هماهنگی افقی بیرونی )بین ا

 سازمانی(

ست 3رابطه - سی سانی و زیر ستراتژی منابع ان م های منابع : هماهنگی عمودی درونی )بین ا

 انسانی(

 : هماهنگی افقی درونی )بین زیر سیستم های منابع انسانی( 4رابطه -

: هماهنگی عمودی بیرونی )بین زیرساایسااتم های منابع انسااانی با اسااتراتژیهای 5رابطه -

 سازمان(
 

 

 پیشینه و روندهای تدوین استراتژی منابع انسانی 2-6
 خوانده می شد.« واحد رفاه»در آغاز سده بیستم « منابع انسانی » رشته 

تاکید  ارائه شدند. این مدلها با 1980اولین مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی در میانه دهه 

سائ سازمان، با نگرش عقالیی و منطقی، م ستراتژی  سانی از ا ستراتژی منابع ان ل زیاد بر تبعیت ا

 ن ارائه می دادند.استراتژیک واحدی را برای مدیریت منابع انسانی تمام سازما

اولین مدلهای تدوین استراتژی منابع انسانی برای شرائط متفاوت سازمان ها: مدل های تک بعدی 

ارائه شااد. این مدل ها لزومی به  1987مبتنی بر عامل نوع بازار کار و یا عامل نوع کنترل در سااال 
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یت اشتباه های احتمالی در هماهنگی متناظر با استراتژیهای سازمان نداشتند و بدین سبب از سرا

 تدوین استراتژی سازمان به استراتژی های منابع انسانی پیشگیری می کردند.

سال  ستفاده از منطق پژوهش ترکیبی،  2000در  ستفاده از  مدل یکپارچهمیالدی با ا نقاط مرجع ا

 ارائه گردید.  توسط بامبرگر و مشولمبرای تدوین استراتژی منابع انسانی  استراتژیک

  :انسانی منابع های استراتژی روند بندی تقسیم

 (1990دهه  اوایل و 1980 عملکردی)دهه ها استراتژی -1

 (1990 توانایی)دهه های استراتژی -2

 حاضر( )عصر نتایج های استراتژی -3

 استراتژی های منابع انسانی در آینده -4

 عملکردی حوزه در گرا هدف مدت کوتاه های فعالیت و تصاامیمات عملکردی، های اسااتراتژی

ستند سازمان سازمان( را  .ه سی عمل )تحقق اهداف رقابتی  سا ستراتژی ها روش های ا این ا

 مشخص می کنند. 

  :توانایی های استراتژی بندی طبقه

 )تخصص اثبات (ها مهارت -

 حوزه تخصصی( یک در شده آوری جمع اطالعات(دانش -

 ارزش ها و ها نگرش(خودانگاره -

 ص(خا رفتار یک برای تمایل(صفات -

 و انگیزش. -

 

ستراتژی برای را محوری توانایی رویکرد "ویلن و هانگر" ستگی ا اند به این  کرده مطرح شای

عهداتی معنی که شما چه مقدار بهتر از دیگران در انجام امور عمل می کنید. این استراتژی بیانگر ت

 بود که یک کسب و کار برای موفقیت خود به آنها نیاز داشت.
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نابع انسانی وقت زیادی را صرف شایستگی های خود و تغییرات ساختاری کردند. م 1990در دهه 

 و در این دهه استراتژیهای کسب و کار در تکنولوژی نوین به عنوان یک راهنما عمل می کردند.

 

ستراتژی سانی منابع با مرتبط تجاری امور پیامدهای برگیرنده در نتایج ا ست ان شی که ا  از بخ

 .گیرد می بر در را شرکت یک کار و های کسب استراتژی

 

ستراتژی در ستراتژی تبدیل چگونگی نتایج ا سانی منابع های ا سانی منابع های فعالیت به ان  ان

 .شود می مطرح

 

سازمانی ستخدام درون  شیوه های ا سازمانی و  ستراتژیهای نتایج، باید به خرده فرهنگ های   در ا

 توجه کرد.

 

 آینده: استراتژی های منابع انسانی در

ا کشااورهای پیشاارفته در دهه آینده با کمبود کارگر و مهارت روبرو خواهند شااد و الزم دو مورد ر

 انجام دهند:

از طریق پاداش و مزایای بیشااتر و آموزش محل کار مطلوب تری را برای کارکنان فرآهم  -1

 کنند.

 در انجام أمور شرکت از کارکنان خارج از شرکت نیز بهره بگیرند. -2

 

ائل بحرانی و منحصربفرد برای توسعه شغلی تمام متخصصان منابع انسانی یک ضرورت درک مس

 است. 
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 چالش های موجود در ارتباط با منابع انسانی که به حمایت فعالیت های بین المللی نیاز دارد:

 پذیرش یک شریک تجاری -

 ایجاد عملیات جدید -

 به کارگیری افراد برای پست های کلیدی -

 ها و مالکیت ها مشارکت در ادغام -

 توسعه استراتژی های پاداش و مزایا -

 ایجاد استانداردهای اخالقی جهان -

 

 انسانی از منظری دیگر: منابع های استراتژی تدوین روند بندی طبقه

 منطقی یا عقالیی الگوهای -1

 یک تر، پایین سطوح های استراتژی و سازمان سطح های استراتژی بین عقالیی الگوی در

ساس  وجود پایین به باال و از هطرف یک رابطه دارد و اساتراتژی های ساطوح پایین تر بر ا

ستراتژی که از این دیدگاه صورت کامل( قرار دارند. ا سازمان )اگرچه نه به  سطح  ستراتژی   ا

 مورد توجه قرار می گیرد، آبشاری است که از باال فرو می ریزد.

ستراتژی در شتباه هرگونه عقالیی ا ستراتژی تدوین ایندفر در انحراف و ا  به عیناً سازمان ا

 .کند می سرایت انسانی نیز منابع استراتژی

 

 . الگوی عقالیی تدوین استراتژی منابع انسانی2-1شکل

 

 استراتژی منابع انسانی  استراتژی سازمان    درونداد منابع انسانی
 

 

 ای )مکتب هاروارد( یا دایره طبیعی الگوهای -2
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ستم های سی صول به  طرفداران  صرفاً تنها ابزار ح سازمان ها را نمی توان  طبیعی معتقدند 

 می که هسااتند اجتماعی های گروه از متشااکل هدف های مشااخص دانساات، بلکه آنها

 .کنند حفظ و داده وفق برند می سر به ان در که ای شرایط ویژه رابا کوشندخود

با یا دایره ای عالوه بر اسااتراتژی سااطوح  های طبیعی  مل موقعیتی نیز در الگو التر، عوا

 تاثیرگذارند.

ستراتژی تدوین طبیعی الگوهای جمله از سانی منابع های ا  و هاروارد مکتب به توان می ان

 .اشاره کرد آن پیروان

 . الگوی طبیعی تدوین استراتژی منابع انسانی2-2شکل

 کتاب مالحظه شود. 40صفحه 

 
 

 ک(جانبه )نظریه نقاط مرجع استراتژی همه الگوهای -3

نقاط مرجع اسااتراتژیک نقاطی برای هماهنگی هسااتند و اگر همه عناصاار از ساایسااتم های 

 سازمان، خود را با آن هماهنگ کنند، یک هماهنگی همه جانبه بوجود می آید.

ست باور این بر راهبردی مرجع نقاط نظریه ستراتژی که ا سانی منابع ا صل در ان  پایه بر ا

 .گیرند می نظر در سیستم گیرندگان تصمیم هک دارد قرار اهداف مرجعی  تعیین

 شرایط برگیرنده در که شود می استفاده بعدی سه ماتریس یک از مرجع نقاط تعیین برای

 .است زمان و سازمان خارجی سازمان، شرایط داخلی

تا  بامبرگر و مشااولم با اسااتفاده از نظریه نقاط مرجع راهبردی تالش نمودند مدلی ارائه دهند

 ن نگرش عقالیی و طبیعی را کمتر کند.فاصله بی
 

 الگوی آلن یلسی -4
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شده: الگوی صل آلن یکی از الگوهایی که اخیراً مورد توجه واقع  ست که حا سی ا  تکامل یل

 .است نامشهود و مشهود های دارایی مدیریت زمینه در سازمانی دانش

سی آلن الگوی سانی، غیر منابع دانش، سازمان، ساختار شامل یل ستراتژیک موقعیت ان  و ا

 می باشد. انسانی فرایند

ن در الگوی الن یلسی تاکید عمده ای به منابع انسانی شده )بعلت توجه روزافزون صاحب نظرا

سایر عوامل کلیدی  سنتی آن که بعلت نفوذ آن بر  سانی، نه تنها به دلیل نقش  هره ببه منابع ان

 وری(.

 

 انواع استراتژی های منابع انسانی 2-7
شولم و بامبرگر" شی ترکیبی، یک با "م ستفاده از منطق پزوه  عامل دو ترکیب از یکپارچه مدل ا

 رائها اسااتراتژی منابع انسااانی را با انسااجام درونی باال کنترل معرفی نمودند و چهار و کار بازار

 ثانویه – پدرانه – متعهدانه – کردند: پیمانکارانه

 

د لیل سااازگاری با مبانی فلساافه مدیریت(، می تواناهمیت این مدل عالوه بر منطق جذاب آن )به د

 بدون پیش نیاز به استراتژی سازمان تدوین و اجرا گردد.
 

 انسااانی، منابع اسااتراتژی تدوین زمینه در گوناگون های دیدگاه ترکیب با بامبرگر و مشااولم

ند یا نترل فرایرا پیشنهاد کردند که از دو بعد تامین منابع )ساختن یا خریدن( و ک یکپارچه نگرشی

 نتیجه در راستای تعیین نقاط مرجع راهبردی بهره می گیرد.
 

 یا ها مهارت تامین به انسااانی منابع اسااتراتژی که میزانی یا درجه منابع: یعنی تامین بعد

 .کند می توجه آزاد بازار یا داخل الزم در های شایستگی
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 موضوع به انسانی منابع استراتژی که زانیمی یا درجه از است نتیجه: عبارت یا فرایند کنترل بعد

 .است نتیجه یا فرایند کنترل همان که کند، می توجه کارکنان بر رفتار نظارت

 

 . گونه شناسی استراتژی های منابع انسانی2-2شکل

 کتاب مالحظه شود. 45صفحه 
 

 مقاطعی در که است مناسب تخصصی و پیچیده مشاغل از دسته آن برای پیمانکارانه استراتژی

 روژه(پ)با منابع هنگفت، صرفاً برای مشاوره یا انجام قسمتی از  .است نیاز موقت به صورت و کوتاه

 

ستراتژی ستفاده مورد تخصصی و پیچیده مشاغل در متعهدانه ا  که تفاوت این با گیرد می قرار ا

راحتی ممکن  باشند )جایگزینی انها به می شرکت موردنیاز دائم طور به این مشاغل، کارشناسان

 نیست( .

 

 اوتتف این با شود می گرفته کار به استانداردپذیر و تکراری و ساده مشاغلی در پدرانه استراتژی

 فرهنگ با آنها نمودن هماهنگ و موجود کارکنان ارتقای و نگهداری به تمایل مدیریت شرکت که

 .دارد را شرکت سازمانی
 

ستراتژی ستانداردپذیر و تکراری و ساده مشاغلی برای ثانویه)دیگر( ا  نیروی که است مناسب ا

 برای نیز ضرورتی و است موجود شرکت از بیرون بازار در کافی میزان آنان به برای موردنیاز کار

 .وجود ندارد کارکنان این نگهداری و پرورش

 بازار کار داخل بازارکار خارج 

 متعهدانه پیمانکارانه کنترل نتیجه و بازده

 پدرانه ثانویه دکنترل فراین
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اسااتوارت و براون با نگرشاای اقتضااایی به تدوین اسااتراتژی منابع انسااانی با توجه به دو تفاوت 

 اساسی در سازمان پرداخته اند:

 تفاوت در بکار گیری استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز -

 تفاوت در تاکید بر بازار کار داخلی یا بازار کار خارجی -

 

 ینه یا تمایزرهبری هز 2-8

 کارایی افزایش بر را خود های تالش )فرایند کنترل( هزینه رهبری استراتژی دارای های سازمان

 انکارکن برای دقیقا و کرده کنترل شدت به را کاری فرایندهای ها سازمان می سازند. این متمرکز

 کارمند به ناسبم رفتار ها سازمان این دهند. در انجام باید کارهایی که چه سازند می مشخص

 .دیاب می تمرکز کار نیروی های هزینه کردن حداقل بر منابع انسانی های فعالیت و شود می دیکته

 

ستراتژی کارگیری به بر که هایی سازمان  ار خود انسانی منابع های فعالیت دارند، اصرار تمایز ا

صانی ها سازمان این اند. کارکنان ساخته متمرکز کیفیت و بهبود نوآوری بر ص ستند متخ  که ه

سیار وظایف صی ب ص  فرایندهای شدید کنترل جای به ها سازمان این دهند. در انجام می تخ

شیوه مختارند نیز کارکنان .شود تاکید می پیامد و بازده بر ها سازمان این در کاری،  امانج تا 

 .کنند انتخاب خود را کارها
 

ستفاده ستراتژی از ا  تخدما و کاالها بخواهد سازمان که است مفید زمانی )بازده کنترل( تمایز ا

بنابر  .است نامعلوم کارها انجام شیوه بهترین ها، سازمان این کند. در تولید نیاز مشتری مطابق را

 این از کارکنان خواسته می شود به طور مستمر در جستجوی روش های انجام کارها باشند.
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 بازار کار داخلی یا خارجی 2-9
 برای و ساخته بالنده را خود کارکنان کند تا می تالش دارد، تمرکز داخل کار بازار بر که سازمانی

 .گیرد کار به سازمان در را ها آن زمان طوالنی مدت
 

ستجوی در دارد، خارجی کار بازار جهت که سازمانی ستعدادهای خرید ج ست.  مورد نیاز خود ا ا

ستند دارا را یازموردن فعلی های مهارت که را ها افرادی سازمان این ستخدام ه سیاری در و ا  ب

 .گیرند می خدمت کوتاهی به زمان مدت برای موارد،

 

 .کند می استخدام را جوان کارکنان عموماً داخل، کار بازار گیری جهت با های سازمان

ست این هدف داخل، کار بازار در  و ثبات احساس و شود برقرار کارکنان با نزدیکی ارتباط که ا

 .شود ایجاد درآنان لیشغ امنیت

ضایی رویکرد ستراتژیک انتخاب دو اقت سانی منابع های فعالیت در ا ستراتژی :دهد می ارائه ان  ا

 .استعداد و مهارت خرید یا ساخت گزینه و تمایز یا استراتژی هزینه رهبری

 

 .شود مطالعه کتاب 45 صفحه در موجود شکل
 

 فداکار)وفادار( سرباز استراتژی 2-10
سترات  سازمانا سرباز وفادار(:  ستراتژی این از که هایی ژی رهبری هزینه + بازار کار داخل )  ا

ستفاده شاغل کنند می ا  های نقش و وظایف کارمند هر که کنند طراحی می ای گونه به را خود م

شته عهده بر را مختلفی شند. انطباق دا شتن سازمان و فرهنگ با افراد با  تبدیل برای قابلیت دا

 .است افراد استخدام معیارهای جمله از وفادار، کارمند کی به شدن

 .گیرد می انجام )رقابت جای به( همکاری و مشارکت تشویق هدف با نیز عملکرد ارزیابی

 .شود می بلندمدت های پاداش شامل غالباً، خدمت جبران
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 قراردادی کار نیروی استراتژی 2-11
 کار نیروی اسااتراتژی یروی کار قراردادی(: تاکیداسااتراتژی رهبری هزینه + بازار کار خارج) ن 

 ای گونه به کنند. مشاغل نمی طلب باالیی که دستمزدهای است کارکنانی بکارگیری بر قراردادی

 ،کارمند هر کند. به اعمال کارکنان های بر فعالیت شدیدی کنترل بتواند مدیر شوندکه می طراحی

 .است یادگیری قابل به سادگی که شود می محول شده مشخص و روشن کامال ای وظیفه

 .شود می اندکی توجه کارکنان مدت بلند نیازهای به استراتژی این در

ست روزانه بازخوردهای بر عملکرد ارزیابی ست مبتنی سرپر  معیارهای و ها شاخص معموال و ا

 .ندارد وجود آن مشخصی برای رسمی

ست کار ضمن های آموزش به محدود نیز آموزش  می تاکید کار بهبود های روش  برصرفاً و ا

 .شود
 

 متعهد متخصص استراتژی 2-12
 حفظ و گزینش اسااتراتژی، این اسااتراتژی تمایز + بازار کار داخل )متخصااص متعهد(: هدف

صص کارکنان ست متخ سیار عمل آزادی خود کارکنان به ها سازمان این .ا  برای تا دهند می ب

این سااازمان ها کارکنان جوان به  .کند اسااتفاده خود تازخالقی کاری، های روش بهبود و ایجاد

 خدمت میگیرند و آنها را جهت حوزه های تخصصی آموزش می دهند. 

 .شود ایجاد رقابت و همکاری بین توازن که شود می انجام ای گونه به عملکرد ارزیابی

 ند.یاب ارتقا مشابه مشاغل در توانند می کارکنان و است هموار شغلی پیشرفت مسیر

 باالساات و مجموعه مزایایی در بر میگیرد که به رابطه بهتر سااازمان با نساابتا پاداش و پرداخت

 کارکنان منجر می شود.
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 پیمانکارانه استراتژی 2-13
 کارگیری به بر اسااتراتژی این اساااساای اسااتراتژی تمایز+ بازار کار خارج )پیمانکارانه(: تاکید 

 آنها به طوالنی مدت سازمان برای دارند، اما را نیاز دمور تخصصی های مهارت که است افرادی

 .ندارند نیاز

ستراتژی این در ستراتژی این در .دهند می عمل آزادی کارکنان به ا  اجتناب بلندمدت تعهد از ا

 .گیرد نمی سازمان انجام و کارکنان بین وابستگی ایجاد جهت تالشی هیچ و شود می

 آن به باالیی های پست اما است معنی بی سازمان روند در بلندمدت در شغلی پیشرفت مسیر

 .شود می داده و پیشنهاد از سازمان خارج ها

 .دشو می استفاده آموزش از ندرت به و است متمرکز )بازده( پیامدها و نتایج بر عملکرد ارزیابی

 .شود می پرداخت افراد به باالیی سطح در و رایج بسیار مدت کوتاه های پاداش
 

 رانهپیمانکا

 تمایز/بازار کار خارج

 تاکید بر منحصر به فرد بودن

 الگوی خرید استعداد

 متخصص متعهد

 تمایز/بازار کار داخل

 تاکید بر منحصر به فرد بودن

 الگوی پرورش استعداد

 نیروی قراردادی

 رهبری هزینه/بازار کار خارج

 تاکید بر کارآیی

 الگوی خرید استعداد

 سرباز وفادار

 ازار کار داخلرهبری هزینه/ب

 تاکید بر کارآیی

 الگوی پرورش استعداد
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ستراتژی انواع برای که همکاران و "گومز" موردنظر های گزینه سانی منابع های ا شریح ان  ت

از شقوق مختلف طراحی سیستم های منابع انسانی که در دسترس سازمان است  عبارتند کردند،

 شامل:

 جریان کار: -1

 ی رسیدن به اهداف تولید یا خدماتینحوه سازماندهی وظایف برا 

  ه بانجام کار باحداقل هزینه برای رسیدن به کارآمدی یا استفاده از خالقیت برای نیل

 پیشگامی

  کنترل عملیات به روشهای دقیقاً تعریف شده یا استفاده از اصل انعطاف پذیری 

 داشتن شرح شغل و شرح وظایف آشکار 

 کر جزئیاتبرنامه ریزی مراحل انجام کار با ذ 

 کارمندیابی: -2

 تامین نیروهای الزم برای مشاغل باالتر از بین کارکنان داخل سازمان 

 توانمندسازی مدیران رده های پایین تر برای واگذاری رده های باالتر به آنان 

  گزینش مناسب ترین داوطلبان استخدام بر اساس ویژگی های آنان وانتظارات سازمان

 ازآنها

 ید با روشهای جدید غیر رسمی مثل استفاده از کارکنان موجود یا انتخاب کارکنان جد

 استفاده از روشهای رسمی اما به صورت آزمایشی

 ارزشیابی عملکرد: -3

 تدوین یک سیستم ارزشیابی متناسب بانیازهای کارکنان مختلف  وعملکرد آنها 

 استفاده از نتایج ارزشیابی به عنوان ابزار ترفیع و ارتقا 

 رزشیابی چند منظوره )مثال ارزشیابی آموزش، گزینش و غیره(تدوین سیستم ا 
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  تدوین نوعی سیستم ارزشیابی که مشوق کارکنان درکارهای فردی یا گروهی به شیوه

 مشاغل یا پست های باالتر( ای فعال و آینده نگر )یعنی به امید رسیدن به

 شغلی: وپیشرفتآموزش حرفه ای  -4

 یانتخاب روشهای آموزش فردی یا گروه 

  انتخاب روش آموزشی ضمن کار یا اعزام کارکنان به دوره های آموزشی خارج از محیط

 کار که معموال جنبه نظری آن قوی تر است.

 انتخاب آموزش های منحصر به شغل کنونی یا آموزش های گستره تر 

 آموزش دیده از خارج سازمان استخدام افراد 

 :مزایاپرداخت  -5

اخت به صورت نقدی یا غیرنقدی در ازای کار به کارکنان پرد عبارت است از مبالغی کهمزایا 

یر می شود تا مشوق آنان برای کار بیشتر باشد. در این زمینه می توان به استراتژی های ز

 اشاره کرد:

  پرداخت حقوق ثابت بهمراه مزایای ثابت که هر سال نسبت به سال قبل اندکی تغییر

 می کند.

  کاری که انجام می دهند.نسبت به پرداخت به کارکنان 

 پرداخت پاداش برای ساعات اضافی )اضافه کاری( یا عملکرد بهتر 

 انیی درباره پرداخت ها به یک واحد اداری مثل واحد منابع انستفویض اختیار تصمیم گیر 

 انضباط کارکنان: -6

  بر انضباط به عنوان مکانیسم کنترل کارکنان بدون دادن اجازه برای خارج شدنتاکید 

 مرزهای خاص رفتاری از

 انتدوین سیاستهای حامی منافع کارکنان به جای تکیه اصلی بر منافع کار فرما یا سازم 

 اخالقی و کاری رفتار تکیه بر استانداردهای غیررسمی 
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 کاری: روابطکارکنان و  -7

ی ا)اعم ازفردی یا گروهی یا از طریق اتحادیه همنظور از این اصطالح، آن است که تعامل کارکنان 

با مدیریت های سازمان ها چگونه است. در این خصوص می توان به استراتژی زیر اشاره  صنفی(

 کرد:

  قابل که از مدیران شروع و به کارکنان ختم می شود که نقطه م« نزولی»تاکیدبر ارتباطات

 است.« صعودی»آن از ارتباطات 

 ذیرش توصیه هایشان.تالش فعاالنه برای اجتناب از درگیری با اتحادیه ها به جای پ 

 زمانها تالش برای قبول مسئولیت بیشتر در قبال کارکنان در برابر منافع کارفرمایان یا سا

 کاری بیشتر. به منظور ایجاد انگیزه های

 بین المللی: مدیریت -8

  فرهنگ سازمانی به گونه ای که برخوردهای خرده فرهنگی را به حداقل برساند.ایجاد 

 اده از کشور برای اداره واحدهای وابسته که مفهوم آن عدم استف اعزام کارکنان به خارج

 از افراد بومی در کشورهای خودشان است.

 توافق با کارکنان اعزامی در مورد حدود فعالیت وسود آوری آنها به صورت دقیق و از 

 پیش تعیین شده.

 ی وابسته تدوین سیاستهای سازمانی به گونه ای که بتوان همه آنها را در همه واحدها

 اجرا کرد.
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 انسانی منابع استراتژی تدوین موانع 2-14
  :همکاران و "کان" نظر انسانی از منابع استراتژی تدوین موانع 

 انسانی منابع مدیریت به عالی مدیریت نبودن پایبند -

 انسانی منابع مدیران مهارت و دانش کمبود -

شان معتبر )که و دانش مکتوب فقدان -  منابع مدیریت های برنامه دمدتبلن اثرات دهنده ن

 باشد( سازمان عملکرد بر انسانی
 

 ( :2001نظر آرمسترانگ ) انسانی از منابع استراتژی تدوین موانع

 شرکت استراتژیک نیازهای درک در ناکامی -

 انسانی استراتژی منابع محتوای بر موثر فرهنگی عوامل و محیط ناکافی ارزیابی -

 دارش مدیران ترغیب در ناتوانی -

 کارکنان مشارکت جلب در ناتوانی -

 و کار کسب بودن نشده تعریف -

 انسانی منابع کارکردهای ناپذیری سنجش -

 انسانی منابع مدیران و عالی مدیران متقابل درک عدم -

 .انسانی منابع متخصصان کم توانایی و ظرفیت -

 

 : عمدهدو مانع همکاران شامل  نظر گراندی و از انسانی منابع استراتژی تدوین موانع

 مدت کوتاه تفکر حد از بیش رواج -

 سازمان . در انسانی منابع های برنامه از بسیاری از بزرگ تصویر نبود -

 

 نظر دورای : از انسانی منابع استراتژی تدوین موانع

 بلندمدت گرایش فقدان -
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 استراتژیک استدالل و منطق فقدان -

 عالی مدیران ناکافی حمایت -

 کارگری اتحادیه های مقاومت -

 شکست از ستر -

 انسانی منابع وظایف ناپذیری انعطاف -

 .گیری اندازه های تکنیک فقدان -

 :ایران در انسانی منابع استراتژی تدوین برابر در مهم مانع12

 مدیران بودن دولتی و سیاسی انتصابات -

 انسانی منابع های تدوین استراتژی برای بیرونی الزام نبود -

 قبلی ناموفق تجربه های  -

 انسانی منابع استراتژی تدوین برای موردنیاز اطالعات وریا جمع دشواری -

 ایران خودروی صنعت در رقابت ضعیف وجود -

 .ایران کار نیروی بازار از اطالعات آوری جمع دشواری -
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 تکنولوژیکی نوآوری و انسانی منابع فصل سوم: مدیریت

 تجاری وصنعتی جهان به شمارمی رود. فناوری عاملی مهم وحیاتی رشد وبقای سازمان های
 

سازمانی وابزاری مهم ست ها وراهبردهای  سیا  نوآوری تکنولوژیکی، عاملی تعیین کننده درتدوین 

 برای دستیابی به موقعیت برتردررقابت جهانی است.

 

سترده های طرح اجرای از عمدتاً تکنولوژیکی های نوآوری شی تحقیقاتی هزینه پر و گ  می نا

 .هستند پرهزینه صوالً بسیارا و شوند
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 جدید محصوالت و فناوری به آن دستیابی میزان به شرکت، یک یا سازمان یک پیشرفت و دوام

 .است وابسته

 

یل وجود بر به دل ند،  نات الزم برای بروز نوآوری برخوردار نبوده ا که از امکا خی حتی شاارکتهایی 

نوآوری های د و خالق، سااهم موثری در ویژگیهای مثبت از جمله داشااتن نیروی انسااانی توانمن

 داشته اند. تکنولوژیکی
 

شد، نقش  سازمان با ستای نیازهای  سانی حمایت ازکارکنان ومدیران دررا وقتی که نقش منابع ان

 تکنولوژی نیز در جهت کمک به ایفای این نقش ها شکل می گیرد.
 

ت طی آن سااازمان بتواند اطالعاتکنولوژی می تواند راههای موثر و اثربخشاای را فراهم نماید که 

 الزم درمورد کارکنان گردآوری، اصالح و ذخیره نماید.
 

 آن نواعنوآوری تکنولوژیکی و ا 3-1
 .است آن مستمر تحول و تغییر فناوری، اساسی ویژگیهای از یکی

 

 دارد: وجود ای عمده و اساسی تفاوت اختراع و تکنولوژیکی نوآوری بین

ست اختراعی اقعو در تکنولوژیکی نوآوری سعه و بهبود آنقدر که ا  تواند می که یافته تو

 اب جدید ایده یک تالقی نتیجه را نوآوری توان می دیدگاه، این از .شود تجاری بازار وارد

 .دانست تجاری بازارهای در مناسب فرصتی
 

 نوآوری تکنولوزیکی حاصل تحوالت تکنولوژیکی است.

 :تکنولوژیکی تحوالت دالیل

ستیا-1 سرعتبهتر  عملکرد به بید شتر؛ )  صرفه جویی و ترباال کارایی و ظرفیت باالتر؛ اطمینان ضریب بی

 بیشتر(
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 مشتریان خواست و نیاز تأمین-2
 

نای به توان می همچنین را تکنولوژیکی نوآوری ید مع های تول ند بازار کاال  طراحی یا پساا

 .آورد می بوجود بازار رد جدیدی تقاضاهای که دانست تر کم هزینه تولیدی فرایندهای

 نوین تولیدی فرایندهای توسااعه و بازار به جدید تولیدات بخش نتیجه ورود معنای به نوآوری

 .است

 

 :شوند می تقسیم عمده گروه سه به تکنولوژیکی های نوآوری
 

 نمی صورت بزرگی تکنولوژیکی جهش آن در که هستند هایی تدریجی : نوآوری های نوآوری -1

 تغییراتی برای رفع نقاط ضعف محصوالت و افزایش کارایی آنهاست. گیرد و هدف آن
 

 حاصل معموال که هستند جدیدی کامالً فنی و علمی های ایده ها، نوآوری جهشی : این نوآوری -2

فزایش او بازارهای راکد را به تحرک واداشته و یا بازارجدید ایجاد می کنند. هدفمندند  تحقیقات

 و فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری ایجاد می کنند. بهره وری ایجاد می کنند 

شی های نوآوری سعهطریق  از تنها جه صنایع تحقیق و تو ست می آیند. لذا   و کوچک به د

تحقیقاتی  های طرح انجام برای الزم ساارمایه و اطالعات انسااانی، منابع فاقد که متوسااط

 .باشند شتهدا سهمی جهشی های نوآوری در توانند نمی هستند، گسترده
 

 جهشی طور به برخی و تدریجی صورت به برخی فناوریهایی که از ای مجموعه فناوری : نظام -3

 تغییرات موجب و آورند می وجود به جدیدی صنعتی های بخش نظامها این .می شوند متحول

 .شوند سازماندهی می و مدیریت در مهمی
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  تکنولوژیکی نوآوری بر گذار تأثیر عوامل 3-2
شی، اجرای  -1 شرفته وتکنولوژیکی جه ستیابی به فناوری های پی سعه: د طرح های تحقیق وتو

سترده و هدفمند  سعهنیازمند انجام طرح های گ سطی  تحقیق وتو صنایع کوچک ومتو ست و ا

ستفا شرکت ها ا سایر ده باید از طرق دیگری مانند اخذ پروانه بهره برداری از نتایج تحقیقات 

 نمایند.

 

سانی -2 سته، خالق وکارآمد که دارا تامین منابع ان شای سانی  سته وکارآمد: وجود منابع ان ی شای

دانش، مهارت وتخصاص های الزم باشاند از سارمایه های ساازمانها برای انجام فعالیتهای 

نوآورانه به شاامارمی آیند. جذب واسااتخدام کارکنان شااایسااته، اسااتفاده ازطرحهای اجرایی 

شکوفایی کارکنان واج سب به منظورخود ستمرطرح های ارزیابی کارکنان از راههای منا رای م

 دستیابی به نیروی انسانی مناسب در هر سازمان است.

 

 نقش منابع انسانی در نوآوری تکنولوژی 3-3
 درمتون مدیریت راهبردی، ازنوآوری تکنولوژیکی به عنوان عامل مهم وحیاتی برای سااازمانها به

یط پیچیده ومتغیرامروزی یاد شااده اساات. دانش منظورایجاد ارزش ومزیت رقابتی پایداردرمح

شده اند واقدامات  شناسایی  سازمان ها  سانی دارایی های باارزش برای  وشایستگی های منابع ان

سازمانها می توانند مهارت ها، نگر سط آنها  ستند که تو صلی ه شیوه های ا سانی ابزارو ش منابع ان

 به اهداف سازمانی تحت تاثیرقراردهند.ها ورفتار افراد رابرای انجام کارهای شان ونیل 

 

سانی بابهره وری و انعطاف پذیری و عملکرد مال شته ارتباط بین اقدامات منابع ان ی را مطالعات گذ

 کشف کرده اند ولی به عملکرد نوآوری توجه نداشته اند.
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ربگذارند برای ایجاد وانجام نوآوری تکنولوژیکی، سازمان ها ممکن است روی سرمایه انسانی تاثی

 تا تخصص سازمانی رابرای ایجاد ایده های جدید توسعه دهند.
 

 اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسااانی می تواند برای فعالیت های نوآوری هدایت کننده ومهم

نش باشد زیرا اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی ممکن است به سازمان ها اجازده دهد که دا

 اسایی وبه کارگیرند.وتخصص رادرسازمان شن

 

 ها سااازمان برای ارزش با های دارایی عنوان به را انسااانی منابع های شااایسااتگی و دانش

 اند. کرده شناسایی
 

.)به شاارطی که افراد بخواهند باشااد می وظایف درباره آگاهانه اقدامات پیچیده نتیجه دانش،

 ند.(وظایفشان را انجام دهند و تالش کنند تا عملکرد را بهبود ده

 

 اقدامات منابع انسانی در نوآوری تکنولژیکی 3-4
ی باتوجه به اهمیت اقدامات منابع انسانی برای مزیت های رقابتی سازمانها درمحیط متغیرومبتن

 بردانش، برخی محققان توجه خودرابه بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب اقدامات منابع انسانی

 د بهره وری معطوف کرده اند.وتاثیرات آنها برنتایج سازمانی مانن

رسی تاتنبوم وهمکاران: چهارمعیار آموزش، استخدام، انتخاب ومشارکت کارکنان را در بر .1

ج آنها تاثیرات اقدامات نوآورانه منابع انسانی برعوامل سازمانی و محیطی بکاربرد. نتای

نابع قدامات منشان داد که عامل خارجی موجود بودن نیروی کار رابطه خطی با استفاده ازا

 انسانی دارد.
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مک دافی: چهارمعیار استخدام، پرداخت، موانع ارتقاء و آموزش را دربررسی تاثیرات  .2

اقدامات نوآورانه منابع انسانی برعملکرد تولیدی سازمان بکاربرد وبدین نتیجه رسید که 

 اشد.ادغام مجموعه ای ازاقدامات منابع انسانی به طورمثبت با بهره وری مرتبط می ب

 

یچنیوسکی وهمکاران: معیارهایی چون پرداخت های تشویقی، استخدام وآموزش، انتخاب  .3

کارتیمی، رویه های معلمی مختلف، تضمین استخدام وارتباطات را در بررسی تاثیرات 

اری نوآورانه اقدامات نوآورانه منابع انسانی بکاربرد ونتیجه را اینگونه دریافت که اقدامات ک

اه سنتی مانند شرح شغل های محدود، پرداخت ساعتی ونظارت دقیق نسبت به دیدگ

 منجربه سطوح باالتری ازبهره وری می شود.

زش، یونت: با استفاده ازچهاربعد اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل کارمندیابی، آمو .4

ارزیابی عملکرد و پرداخت نشان داد که سیستم اقدامات مدیریت منابع انسانی 

 با ابعاد چهارگانه عملکرد درارتباط می باشد. بطورمستقیم

سهیم تدلری وهمکاران: با مطالعه موردی برتاثیراقدامات مدیریت منابع انسانی برافزایش  .5

 دانش بدین نتیجه دست یافت که اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش

 برنوآوری تکنولوژیکی درسازمان تاثیرمثبت دارد.

یکی اران: دربررسی تاثیرات مدیریت منابع انسانی برعملکرد نوآوری تکنولوژالرسن وهمک .6

ن متغییرمدیریت منابع انسانی را شامل گروههای کاری میا 9شرکتها دربخشهای مختلف، 

رشته ای، چرخه های کیفیت، سیستمهای جمع آوری پیشنهادات کارکنان، چرخش شغلی 

رعملکرد، آموزش داخلی وخارجی شرکت را برنامه ریزی شده، تفویض مسئولیت مبتنی ب

یک ومورد بررسی  قراردادند. نتایج آنها نشان داد که عملکرد نوآوری چهاربخش تولیدی 

 متغیرمدیریت منابع انسانی درارتباط است. 9بخش مخابراتی با 
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 منابع و نوآوری تکنولوژیکی مدیریت راهبردی اقدامات 3-5
وجود عنوان یک منبع باارزش برای سازمان می بیند. دانش م دیدگاه مبتنی بردانش، دانش را به

ت درسرمایه انسانی، سازمانها را قادرمی سازد شایستگی های ممتازخودرا افزایش دهند وفرص

 های نوآوری را کشف کنند. 

رای مدیریت منابع انسانی می تواند نگرش ها، ظرفیت ها وقابلیت ها ورفتارهای کارکنان را ب

داف سازمانی متاثرواصالح کنند تا نقش مهمی رادر پرورش شرایط ضروری برای رسیدن به اه

 تسریع وهدایت افراد به سوی توسعه فعالیت های نوآوری ایفا کند. 

رزیابی اسازمان ها می توانند اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی شامل کارمندیابی، آموزش، 

انگیزش تعهد کارکنان ومشارکت کردن آنها عملکردوپرداخت را به عنوان ابزاری برای 

 درتفکرخالق ونوآوری استفاده کنند. 

هنگامی که سازمان ها فعالیت های نوآوری را ایجاد و توسعه می دهند با عدم اطمینان و 

ه انعظاف تغییرپذیری بیشتری در فرآیند نوآوری مواجه می شوند و نیاز به کارکنان خالقی دارند ک

 یرتر و دارای تحمل عدم اطمینان و ابهام باشند.پذیرتر، ریسک پذ

 .دهند توسعه نوآوری برای را سازمانی تخصص توانند می ها سازمان آموزش، طریق از

ل حچون نوآوری نیازمند کارکنانی با سطح باالی درگیری و مشارکت میباشد سازمانها با دادن حق 

 ان آنها رابه سمت نوآوری سوق میدهند.مسائل ومشارکت در تصمیم گیریهای مرتبط با کار کارکن

 افزایش را نوآورانه های فعالیت در مشااارکت برای کارکنان انگیزش تواند می عملکرد ارزیابی

 .دهد
 

شویق را نوآوری تواند می نیز پرداخت  بیرونی های پاداش هم و درونی های پاداش هم .کند ت

 .باشد می ضروری و الزم چالشی، کار انجام منظور به انگیزاندن کارکنان برای



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

60 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

سازمان ها می توانند ازاقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی برای تاثیربررفتاروانتظارکارکنان 

استفاده کنند وارزش بیشتری درایجاد وتوسعه نوآوری تکنولوژیکی ایجاد کنند. ازطریق اقدامات 

موزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد راهبردی موثرمدیریت منابع انسانی درزمینه های کارمندیابی، آ

وپرداخت، سازمانها می توانند ظرفیت وقابلیت شان رادرمعرفی ارائه محصوالت، خدمات وسیستم 

 های مدیریتی جدید افزایش دهند وبه نتایج نوآوری بهتری برسند.

 اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی بطورمثبتی با نوآوری تکنولوژیکی مرتبط است. 

 رزیابی نوآوری تکنولوژیکی در مدیریت منابع انسانیا 3-6
 منابع انسانی الکترونیک واژه ای است که درنوآوری تکنولوژیکی مطرح می شود.

ست که درقالب یک  شامل فعالیتهای مختلفی ا سانی الکترونیک  ست که منابع ان اولریش معتقدا

 ماتریس دوبعدی ارائه می شود:

 مالت منابع انسانی رادربرمی گیرد که درآنیک بعد ماتریس تراکنش ها وتعا -

o  .فعالیت های اموراداری سریعتر و بهترانجام می گیرد 

o .کارکنان حوزه اداری را درجهت ارتقا اعتماد به نفس واستقالل توانمند می سازد 

o .پورتال های منابع انسانی را نیز ایجاد می کند 

o  بعد قرار دارد.بیشتر فعالیت های منابع انسانی الکترونیک در این 

 بعد دیگر به تغییر و دگرگونی اختصاص دارد که درآن بیشتر موارد زیر مورد توجه است: -

o رویکردهای راهبردی 

o  و دستیابی به مزیت های رقابتی 

ه کمنابع انسانی الکترونیک شبکه منسجم و الکترونیکی توسعه یافته در حوزه منابع انسانی است 

لی در هر یگاه های داده، ابزارهای کاربردی و تعامالتی را که به طور کداده ها، اطالعات، خدمات، پا

 زمان به وسیله گروه های کاربران در دسترس است، ارائه می کند.
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منابع انسااانی الکترونیک به برنامه ریزی، اجرا وکاربرد تکنولوژی اطالعات برای شاابکه سااازی 

رزمینه فعالیتهای مرتبط با عملکرد منابع پشااتیبانی اطالعاتی از کارکنان برای مشااارکت آنان د

 انسانی می پردازد.

 هد. دمنابع انسانی یکی از اولین واحدهای سازمانی است که فرآیند نوآوری را مورد توجه قرار می 

 نوآوری تکنولوژیکی ومنابع انسانی درچند دهه گذشته 

  اولین سیستم فرآیند پرداخت حقوق ودستمزد1960دهه : 

 1970سیستم باجبران خدمات وحقوق ومزایا : ضرورت 

 1980مصرف بهینه منابع وکاهش هزینه آنها : 

 1989اینترنت : 

 1995کاریابی آنالین : 

 1996طراحی پورتال : 

 1998کسب وکارالکترونیک : 

 1999استراتژی برون سپاری : 

 2000 به بعد: کسب وکارآنالین، منابع انسانی الکترونیک 

اری ی با به کارگیری فناوری های مدرن ازپرداختن به فعالیتهای تکرامروزه واحدهای منابع انسان

خالصی یافته اند، لذا کارشناسان این واحد جهت پرداختن به فعالیت های استراتژیک ازجمله 

 مشارکت درطراحی، تدوین واجرای راهبردهای کالن سازمان فرصت بیشتری یافته اند.

 نابع انسانی نسبت به بکارگیری و مدیریت سیستم هایفناوری می تواند از طریق توسعه خدمات م

 ارائه کننده خدمات مستقیم و آنالین به کارکنان و ذینفعان موثر واقع شود.

فناوری می تواند بصورت موثر مدیریت  منایع انسانی سازمان را تقویت کرده و میزان انطباق پذیری 

 آن را در انواع مختلف سازمان ها افزایش دهد. 
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 استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیت کارکنان وتوسعه منابع انسانی 3-7
سب دانش جدید میتواند یک  سیده ،تکمیل دانش موجود وک برای فردی که به نیازهای اولیه اش ر

 عامل انگیزشی باشد.

 نسبت را آینده علمی و تکنولوژیک نوآوری به تر سریع دسترسی زمینه اینترنت شرکت، سطح در

 عنوان به را خود اینترنت نیز، فردی سطح در .کند می فراهم پژوهش، مؤسسات ها ر شرکتدیگ به

 های گروه وب، تحت صفحات از ای مجموعه شامل جستجو قابل و اطالعاتی گسترده پایگاه یک

 .کند می معرفی آن نظایر و ای شبکه اطالعاتی های جریان پستی اینترنتی، های فهرست خبری،

 

 ی اطالعات و ارتباطات بر کارکنان در سازماناثر فناور 3-8

فن آوری اطاعات و اینترنت محیط سااازمان ،خود سااازمان وبه طور کلی دنیای اجتماعی را تحت 

 .است کارکنان انگیزش حفظ شرایطی، چنین در مدیران وظیفه مهمترین و تاثیر قرارداده ،اولین
 

صان اغلب ص  دارند، انتظار شرکت یک از که را نشا منفعت ترین مهم اطالعات، فناوری متخ

به حدی که برای حقوق وشااانس پیشاارفت، اهمیت کمتری قایل می دانند؛  خانه می در کار امکان

 باشند.

 

کارکنان  درآینده احتماالً فردگرایی بیشتر می شود؛ بدین معنی که نیازهای ویژ[ ای برای هر کدام از

 متفاوت باشد.مطرح شود . این نیازها برای کارکنان دیگر 
 

 ییدارا تولید فرایند مرکز در را افراد دانش که داریم نیاز اقتصااادی نظریه به پیتر دراکر: ما

 قراردهد.
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 منابع انسانی شایسته محور: فصل چهارم

 دیوید مک کللند ایده شایستگی در مبانی نظری منابع انسانی را معرفی و مطرح نمود.
 

 : حساسیت بینوجود دارد از قبیل  افرادبین درهایی تفاوت 1973طبق پژوهش انجام شده در سال 

 در سطوح مختلف. مهارتهای مدیریتی و مالحظات مثبت چند فرهنگی ،فردی
 

شایستگی ها است شود و راه آن از طریق تعریف و کسب  سانی باید حرفه ای تر  . الریچ : منابع ان

ی گذاشته و نقش ها و شایستگی های جدید مدیران منابع انسانی باید باورهای سنتی شان را کنار

 را که برای سازمانشان تمایز ایجاد می کند ، بپذیرند.
 

خلق  منابع انسااانی نوین به جامعه نوظهور منابع انسااانی نیاز دارد تا با کمک آن دسااتور کار جدید

 ارزش خود را در کسب و کار اجرا کند.
 

سانی نوین با ارائه طرح ارزش جدید،  ستگی منابع ان شای سعه  سب و کار، تو شریک ک ایفا نقش 

های حرفه ای و تعریف جامعه جدید منابع انسااانی باید بتواند یک بخش با ارزش افزوده باالی 

 سازمان ها شود.
 

از خود  در خالل انجام کار که افراد برمیگردد رفتاریو  مهارت ها، دانش: به  قابلیت( ≠) شایستگی 

شایستگی دانش و مهارت و قابلیت و ویژگی است(. پس  ه رفتار شدهیعنی تبدیل ب)نشان می دهند

 است. که برای عملکرد رضایت بخش و عملکرد برتر مورد نیازاست  هایی
 

نها : مجموعه ای از دانستنی ها است که یادگرفتنی و آموختنی است و برای انجام شغل باید آدانش

 ص های مرتبط با شغل(.اطالعات و تخص –را آموزش ببینیم )معلومات شغلی 
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: بکارگیری دانش به روشاای خاص برای رساایدن به نتیجه ای مشااخص )توانائی انجام مهارت

مدن دانش(، در بعضاای کتب مهارت را همان قابلیت آبه اجرا در-کارهای مرتبط با اهداف شااغلی

 معنی کرده اند.
 

ست که می تواند به  صی ا ستگی مهارت خا شود؛ یت رقابتیزمشای صلی م منجر ستگی  ا شای ثالً  

ستاندارد ایمنی باالیی دارند ست که ا سعه  و تولید خودرو هایی ا یت مزدر نتیجه ،  ،شرکت  در تو

قبا ررقابتی این شرکت در ارائه محصول متمایزی است که استانداردهای ایمنی آن  باالتر از سایر 

 است.

ی اپل در طراحیا قابلیت شرکت شده، سونی به نبوغ شناخته )مثالً طبیعتاً فنی هستند اقابلیت ه

 پیپسی بر پاسخگویی شرکت  تاکیدمثالً ) بیشتری دارند و یا جهت گیری اجتماعی(است  محصول

 .(است

ظرفیت = قابلیت ها توانائی جمعی یک سازمان هستند. به یک فرد خاص وابسته نیستند )همان 

 ر است.( و تقلید آن از سوی رقبا بسیار دشوااستعداد = ژن شرکت

 ،مثالً شود و از طریق تمرین تقویت  شودمهارت یا قابلیت: چیزی است که می تواند یاد گرفته 

دریک جمع بندی میتوان  با تمرین یاد گرفته شود. دنویسی یک مهارت است که می توان گزارش

 گفت : دانش و رفتار از نظر ماهیت به دو دسته فنی و اجتماعی تقسیم می شوند.

 مرز تقسیم بین شایستگی ها و قابلیت ها 1-4جدول 
 فردی = شایستگی وظیفه ای = مهارت سخت نامیده می شود فنی

 سازمانی = شایستگی کسب و کار = شایستگی اصلی نامیده می شود

 فردی= شایستگی بین فردی = ارتباطات = مهارت نرم نامیده می شود اجتماعی

 متجلی میشود( سازمانی = قابلیت های سازمانی ) در فرهنگ
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 قابلیت زیرمجموعه ای از شایستگی است.

 شایستگی هایی که بخوبی تعریف شده باشند می توانند:

 آموزش داده شوند. یاد گرفته شوند.-1

 اندازه گیری و پایش شوند.-2

 شانه های اولیه ای از دست یابی افراد به نتایج ارائه دهند.ن-3

 رد استفاده قرار گیرند.ودر انطباق یک فرد با شغلی خاص م-4

 ر فعالیت های متنوع منابع انسانی مورد استفاده قرارگیرند.د-5

 ر اندازه گیری سهم و عملکرد افراد و ارزش افزوده برای مشتریان مورد استفاده قرار گیرند.د-6

 مقاطع زمانی مدل های شایستگی 1-4شکل 
مدلهای 

شایستگی منابع 

 انسانی :

 (تغییر+ دستاوردهای منابع انسانی+  و کار دانش کسبسه بعد )دارای  : 1987در سال 

 را  اضافه کرده اعتبار فردیبعد  1987عالوه بر ابعاد سال : 1992در سال 

 را اضافه کرده بعد فرهنگ 1992عالوه بر ابعاد سال: 1997در سال 

کت مشار، دستاوردهای منابع انسانی، دانش کسب و کارابعاد :  2002در سال 

 اعتبار فردی، فناوری منابع انسانی، استراتژیک

 مدل مقطع پنجم شایستگی منابع انسانی 2-4شکل 

 کتاب مطالعه شود. 73فحهص -جامع ترین مدل: مدل مقطع پنجم شایستگی منابع انسانی 

 

 تعریف مختصری از شش قلمرو شایستگی از مقطع پنجم شایستگی های منابع انسانی:
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 در این سطح ارتباطات مهم است. - ( عملگرای معتبر1

کسب و کار )در این سطح هدایت افراد و اداره کردن افراد مهم  ( هم پیمان3 -( مجری عملیاتی 2

 است(   

 ( معماراستراتژی 4

 ( عامل فرهنگ و تغییر5

 ( مدیر استعداد/طراح سازمان )در این سطح قابلیتهای  سازمان مهم است(6

 عملگرای معتبر 4-1
 ع انسانی صاحب نظر دارای خصوصیات:مناب

 معتبر)مورد احترام و تضمین است و از او حرف شنوی دارند(. -

 عملگرا) نظر ارائه می دهد، موضع گیری میکند، فرضیات را به چالش می کشد(. -

 عامل فرهنگ و تغییر 4-2
 فرهنگ الگویی است از فعالیت ها و بیش از یک رخداد تکی، مفهوم دارد.

 ارکنان را به نیازهای مشتریان تبدیل میکند و بالعکس. رفتارهای ک

 متولیان موفق منابع انسانی به دو طریق تغییر را تسهیل می کنند:

 اول کمک میکند تغییر اتفاق بیفتد. -

 دوم نظامهایی را تدوین می کنند تا در سراسر سازمان تغییر رویه دهد. -

 . کارکنانانتظارات و  نیازهای کسب و کارپل بین دو پیکان 
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 مدیر استعداد / طراح سازمان 4-3
مناسب  افرادها را جذب میکنند و پرورش میدهند و کاری میکنند که در سازمان باقی بمانند.  استعداد

 .با مهارت مناسب در شغل مناسب قرار گیرند

سازمان خوب بدون افراد مستعد با شایستگی های مناسب در نقش های حیاتی، دستاوردهای قابل 

 ارائه نخواهند داشت.

 

 معمار استراتژی 4-4
 متولی منابع انسانی:

تی نقش فعالی در تدوین و تأسیس استراتژی کلی و چشم انداز پیروزی سازمان در بازار رقاب -

 حال و آینده دارد.

سب به روندهای کسب و کار و تاثیر آن بر کسب و کار، پیش بینی موانع بالقوه بر سر راه ک -

 فرآیند شفاف سازی استراتژی توجه دارد. موفقیت و تسهیل

در ایجاد استراتژی کلی از طریق پیوند دادن سازمان داخلی به انتظارات مشتری بیرونی  -

 سهیم است.

کمک می کند تا استراتژیهای مشتری محوری کسب و کار، برای کارکنان شرکت صورت  -

 واقعی بخود بگیرد.

 مجری عملیاتی 4-5
 انسانی مثل پرداخت، استخدام و ... همان امورات واحد منابع

های اداری نیاز) مدیریت افراد و سازمان را به اجرا در می آورد عملیاتی هایمتولی منابع انسانی جنبه 

 .آموزش( ایی، استخدام وججاب پرداخت،فرآوان کارکنان بمانند 
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اعتبار ، توار شده باشدنقص اجرا شود و بر پایه خط مشی ها اس اگر بیکارهای عملیاتی منابع انسانی 

 به ارمغان می آورد.

 هم پیمان کسب و کار:  4-6
 متولیان منابع انسانی:

فقیت از طریق دانستن  زمینه های اجتماعی یا فضایی که کسب و کار در آن کار می کند، در مو -

 کسب و کار سهم دارند.

 می دانند که کسب درآمد )زنجیره ارزش کسب و کار( چگونه است. -

 ند که مشتریان چه کسانی هستند و چرا محصوالت یا خدمات شرکت را می خرند.می دان -

( درک خوبی از بخش های مختلف کسب و کار دارند )مالی، بازاریابی، تحقیق و توسعه و ... -

 و اینکه چه کاری می کنند.

گذار  مایهمحیط پویای کسب و کار اقتضاء می کند که متولیان منابع انسانی با انتظارات مشتری و سر

 .مانوس باشند و از طراحی و ارائه استراتژی های مناسب با انتظارات آنها اطمینان حاصل کنند

 دارد: دشایستگی وجو فسیربا تفاوت ها در ت ارتباطدو مکتب فکری در 

 . بر دانش یا مهارت دارد  داللتمکتب اول: شایستگی  -

 عملکرد پشتیبانی می کند.است که از  خصوصیتیهر عنوان  بهمکتب دوم: شایستگی  -

خصوصیات دیگر بمانند سطوح انگیزش و  مهارت و )شایستگی می تواند  شامل دانش،

باشد( اساس این مکتب فلسفی است.تمرکز باید بر افرادی باشد که  ویژگی های شخصیتی

 کار می کنند تا بر کاری که افراد انجام می دهند.

ندی بد دارد و می توان آن را به شیوه های مختلفی طبقه از شایستگی ها وجو مختلفیانواع و سطوح 

 و سازماندهی کرد )اغلب بصورت فردی یا سازمانی دسته بندی می شوند(.

 شایستگی های فردی:
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o = مربوط به شغل -به منظور تعیین نقش ها  فنی 

o  ربوط به خود شخص و ربطی به شغل ندارد.م -غیر فنی = عام 

 گیروش های شناسایی شایست 4-7
 انتخاب یک روش مناسب برای شناسایی شایستگی، یک تصمیم استراتژیک است.

 روش های ارزیابی شایستگی شغلی 4-8
رفتار حین این روش براساس جمع آوری و تحلیل داده های کسب شده از طریق فرآیندی بنام 

 می باشد )ارائه شده توسط مک کللند و دیلی( . مصاحبه

دهای های حیاتی ابتدا کارکنان موفق و نمونه شناسایی شده، دباره رخدااز طریق استفاده از رخداد

حیاتی در تجربه کاریشان با آنها مصاحبه می شود و خواسته می شود تا توصیفات مشروحی از 

 تجربیات موفق و ناموفق کاری، تفکرات، احساسات و اعمالی که انجام می دهند و رخدادهایی که

 هر حادثه کاری شان تاثیر می گذارد، ارائه دهند. آنها را احاطه کرده یا بر

 مصاحبه فردی برای مدل سازی هر شغل است. 12تا  6در اکثر موارد نیاز به 

 سه دسته خصوصیت شناسایی میشوند:

 استفاده میشوند. تنها برای مجریان نمونهآنهایی که  -

 میشوند.استفاده  هم برای مجریان نمونه و هم برای مجریان موفقآنهایی که  -

 استفاده میشوند. تنها برای مجریان موفقآنهایی که  -

حداقل شایستگی ها، خصوصیاتی است که بین مجریان موفق و نمونه مشترک است و خصوصیات 

ر فقط موفق کنار گذاشته میشوند و خصوصیات فقط نمونه بعنوان مالک و معیار مورد استفاده قرا

 است.میگیرد. این تکنیک زمان بر و پرهزینه 
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 روش منو شایستگی 4-9
ه آن از سازمان های موفق در جهان که در اینترنت منوی شایستگی دارند، استفاده می کنیم. اما هم

 شایستگی ها مناسب سازمان ما نیست و باید تعدیل شوند. 

 روش هایی که با آنها با توجه به سازمان خودمان ، شایستگی ها را تعدیل می کنیم :

 از کارت های طبقه بندیاستفاده  -الف

 روههای متمرکز )باید پرهیز از تفکر گروهی را مواظب باشند(گ -ب

 انها )بند الف و ب( پیمایش ترکیب -ج

 یکی از نکات کلیدی برای منوهای شایستگی است. انعطاف پذیری

 روش تعدیل یافته فرایند تحلیل شغل 4-10
ئه ت جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطالعات و ارافرآیند تحلیل شغل مشهوری که به رویکرد تمرکز جه

 نتایج وابسته است.

 تقریباً همان روش گروه متمرکز است .فقط در مورد همه شغلها نیست. 

صاحب نظران این فرایند را به منظور شناسایی شایستگی های ذهنی و انتزاعی )بعنوان مثال 

 ترش داده اند .بردباری( که اغلب شناسایی و تائید آنها دشوار است، گس

 روش تعدیل یافته تحلیل شغل شناخت ما را از حوزه های زیر افزایش می دهد:

 نیازهای کسب و کار و اثرات نتایج پروژه بر برآورده شدن نیازهای سازمانی -

خروجی های کاری، فعالیت ها، وظایف و شایستگی های غیروظیفه ای یا مجرد مورد نیاز  -

 برای عملکرد موفق کار
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 سایر جنبه های شناسایی شایستگی 4-11
         عوامل دیگر:

 مربوط به شایستگی به منابع وابسته یمنابع: صرف نظر از روش های شناسایی شایستگی، داده ها

 .(دخارجی باشیا  داخلی اندمی تو اند)این منابع

توانند  منابع می در اکثر مواقعمنابع، داده های مورد استفاده در اقدامات شناسائی شایستگی هستند. 

خارجی  ،رهبران ارشد، مشاوران یا در موارد نادراطالعات مدیران و متصدیان شغل مورد نظر باشند و 

 و مشتریان خارجی و... هستند.

فزایش ا ، نشان می دهد استفاده از شایستگی ها در اقدامات منابع انسانی با تجربه تحقیقاتتجربه: 

 .د(و کاربران نهایی متخصص تر چارچوب شایستگی را توسعه می دهن)تجربه بیشتر  و ارتقا می یابد

 اجرای مدیریت منابع انسانی شایسته محور 4-12
 گام دارد: 9منابع انسانی شایسته محور  مدیریتپیاده سازی 

  منابع انسانی اهداف کسب و کار سازمانی و نیاز های مشتری شناسایی گام اول:

امل دو گزینه میشود. اول اطمینان از اینکه بصورت ش - م ذینفعان(تما-سازمان تمام)مشتری یعنی 

شود  کامالً روشن به مشتریان ، کارکرد منابع انسانی ابالغ شود. دوم اینکه از مشتریان درخواست

 تا اهدافشان را از کاربرد منابع انسانی شایسته محور تعریف کنند.

و شناسایی بخش های  و درون سازمان( )محیط بیرونکنکاش و پایش محیط : سومگام دوم و 

 مورد توجه مشتری منابع )بخش های اصلی سازمان که از رویکرد شایسته محور نفع می برد( اصلی

 انسانی

تعریف  پس از آن،اهداف کسب و کار سازمانی با نیاز های مشتری منابع  انسانی و پیوند گام چهارم:

 یه شده است:در این مرحله برخی پرسش ها توص اهداف ویژه
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 نتایج یا خروجی های مورد انتظار یا برنامه ریزی شده اکنون و آینده چیست؟ 

 ن نتایج یا خروجی های پروژه مشتری منابع انسانی را چگونه با نتایج و خروجی های سازما

 و جریاناتی که بر سلزمان تاثیر می گذارد مرتبط می کنید ؟

  یج لغو شود چه تأثیری بر سازمان و خروجی و نتااگر اهداف پروژه برآورده نشود یا پروژه

 خواهد داشت؟

 اگر پروژه طبق برنامه اجرا نشود چه تأثیری بر سازمان و خروجی و نتایج خواهد داشت؟ 

ام گاطمینان از موافقیت مشتری منابع انسانی با اهداف ویژه و تصمیم درباره  گام پنجم و ششم :

 های بعدی.

حت تر منابع انسانی از تعهد به تکمیل یک پروژه مدیریت منابع انسانی بسیار مهم است که کارگزا

 شرایط زیر بپرهیزد.

 چارچوب زمانی تصمیم گیری بدون توضیح منطقی بی نهایت گسترش یابد 

 مشتری نسبت به پذیرش اصالحات پروژه که برای موفقیت پروژه مشهور است بی میل باشد 

 ستفاده در اجرای پروژه را تخصیص نمیدهدمشتری منابع ضروری تعریف شده برای ا 

 تخصیص در کارکرد منابع انسانی و تحت کنترل مشتری ، به منظور تکمیل پروژه با موفقیت 

 کامل همراه نمی باشد

 .سازمان در حالت بحرانی است و نمی تواند تحقق اهداف پروژه را پیش بینی کند 

 ..یک الزاممنظور  هدایت اجرای بلند مدت هب ه شایستگی توسعه یک طرح مدیریت پروژ گام هفتم:

 اساسی برای موفقیت پروژه شایستگی میباشد.

 استفاده از بسته های نرم افزاری در دسترس، جهت توسعه و نگهداری طرح های مدیریت پروژه

 کتاب مطالعه شود.( 88بخش دارد که ضروری هستند. صفحه  6)

 . مرحله اجراشایستگی اجرای طرح مدیریت پروژه گام هشتم:
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 کتاب مطالعه شود.( 89پیشنهاد دارد. صفحه  6)جهت افزایش احتمال اجرای موفق 

مرحله  . مدیران باهوش میدانند که ارزیابی هر پروژه ازانجام ارزیابی های رسمی  و جمعی گام نهم:

 برنامه ریزی آغاز میشود.

 :ارزیابی

 زیابی جمعی و حفظ پاسخ گویی مفید است()ارزیابی رسمی ، در تصمیم گیری و ارارزیابی رسمی  -

     ارزیابی جمعی یا کل پروژه  -

 مدیریت منابع انسانی شایسته محور 4-13
 مدیریت منابع انسانی:

با  کار محور : یعنی تنها به شغل اهمیت میدهند و کمتر شایستگی مد نظر قرار میگیرد. -

 شود. نمی تغییر همگام

 س بر نتایح یا خروجی های وی تمرکز دارد.شایسته محور : ابتدا بر شخص و سپ -

مدلهای شایستگی میتوانند شرح شغلهای سنتی را تکمیل کنند و اساسی برای یک سیستم کامل 

نسانی اهنگامی که این اتفاق بیفتد، سازمان در حال استفاده از مدیریت منابع  منابع انسانی شوند.

کارمندیابی، استخدام، انتخاب، جابجایی،  در این حالت، شایستگی ها محرک شایسته محور است.

آموزش ، مدیریت عملکرد و پاداش های کارکنان میشود و هدف این سازمان، عملکرد نمونه و نه 

 تنها موفق است.

 پیوند شایستگی ها با طرح ها ، اهداف و نیازهای کسب و کار4-14
باشد که آنها را با اهداف که استراتژی ای وجود داشته میشوند  شایستگی ها هنگامی ارزشمند

 .سازمانی پیوند بزند
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اهداف کسب و کار ، اهداف قابل اندازه گیری برای تحقق هستند. هنگامی که اهداف کسب و کار 

برحسب موارد قابل اندازه گیری بیان می شوند، می توان آنها را به نتایح کاری و به شایستگی هایی 

 تای ایجاد نتایج از انها استفاده کنند، پیوند زد.که کارکنان باید داشته باشند و در راس

 شایستگی ها :

  : شایستگی های کارمندان 

در حالت اول: شایستگی اصلی کارمند ،خصوصیتی است که یک کارمند از آن  برخوردار  -

 است و به شیوه ای که به شایستگی اصلی سازمان کمک میکند، از آن استفاده می کند.

ن اصلی کارمند را هنگامی که با دیگران مقایسه می شود، می توا در حالت دوم: شایستگی -

 بعنوان یک نقطه قوت استراتژیک فردی در نظر گرفت.

  آن چیزی است که سازمان به بهترین شکل  –شایستگی اصلی سازمان: نقطه قوت سازمان

ه ایجاد کنند –نبع منحصر بفرد سازمان م -رگز نباید برون سپاری شوده -انجام میدهد

 مزیت رقابتی.

 روش های سنجش شایستگی 4-15
)سنجش افراد( از طریق شناسایی رفتارها یا نتایج ملموس تولید شده در بستر کاری انجام می 

 شود.

 ایجاد برنامه ریزی منابع انسانی شایسته محور 4-16
 ی منابعبا آگاه شدن تصمیم گیرندگان سازمانی آغاز می شود. قانع شوند که مزایای برنامه ریز

 انسانی شایسته محور به هزینه های مربوطه به تغییر می ارزد. 

ربوط برنامه ریزان باید سیستم مدیریت منابع انسانی ای را ایجاد کنند که از طریق آن اطالعات م

 به شایستگی های کارکنان ذخیره و به روز رسانی می شود و بصورت لحظه ای در دسترس باشد.

 عات باید بصورت واضح تخصص موجود در سازمان را به نمایش گذارد.یک سیستم مدیریت اطال
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پس از تعیین شایستگی های مورد نیاز، باید نیازها با نیروی کار موجود مقایسه شود. سپس طرح 

 ریزی برای کسب شایستگی هایی که فاقد آن هستند.

 مدلی برای برنامه ریزی منابع انسانی شایسته محور 4-17
 اد طرح توسعه سیستمگام اول: ایج

 گام دوم: جلسه با مدیریت ارشد

 گام سوم: جلسه با مدیران عملیاتی و کاربران

 گام چهارم: شناسایی اهداف استرتژیک ،اهداف کسب و کار و خروجی یا نتایج سازمان 

 گام پنجم: شناسایی وظایف و فعالیت های کاری

 گام ششم: شناسایی شایستگی

 بی عرضه و تقاضای شایستگیگام هفتم: تعیین و ارزیا

 گام هشتم: آزمون موازی نظام برنامه ریزی منابع انسانی

 استخدام مبتنی بر شایستگی 4-18
ود اگر بنای سازمان بر این باشد که فرآیند استخدام مبتنی بر شایستگی جایگزین فرآیند سنتی ش

 ، نظام استخدام باید از نو پایه ریزی شود.

کلیدی کار یا دیگر خصوصیات شغلی که با فرآیند استخدام مرتبط است  ابتدا شناسایی نقش های

)تعیین اولویتها(. سپس تصمیم گیری در مورد بازه زمانی فرآیند استخدام. سپس اگر منابع کافی در 

دسترس بود، اجرای فرآیند استخدام، در غیر اینصورت باید منابع موجود را براساس رویکرد 

ی برشایستگی در موقعیت های شغلی ای قرار داد که در موفقیت سازمان استخدام و انتخاب مبتن

 نقش بسزایی داشته باشند.
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اجرا میگردد .سپس با ارزیابی  ابتدا برای مشاغل کلیدی سازمانفرآیند استخدام مبتنی بر شایستگی 

اجرا  هزینه و منفعت توسعه این روش برای سایر بخشهای سازمان ، در حوزه های دیگر نیز،  به

 درمیاید.

س مبح  آخر، شناسائی آن دسته از شایستگی هایی است که نمیتوان با آموزش آن را ایجاد کرد .پ

 باید در مرحله انتخاب و استخدام مدّ نظر قرار گیرند. مثل پشتکار و استقامت.

 انتخاب مبتنی بر شایستگی 4-19
 انجام نمونه -ق مصاحبه های چندگانه شد و از طریقاعده مند با-منظم-لموسم  -انتخاب باید عینی

 هایی از مشاغل توسط متقاضیان و بررسی تجربه یا سابقه شغلی متقاضیان انجام می شود.

 فرآیند استخدام و انتخاب مبتنی بر شایستگی 4-20
 )خالصه دو مرحله باال بصورت خالصه(

 گام اول:شناسایی نیازهای سازمان به منابع انسانی و استخدام شغلی

 گام دوم:تکمیل مستندات شغل یا موقعیت شغلی

 گام سوم:شناسایی منابع استخدام

 گام چهارم: ایجاد شرایط استخدام و اجرای فرآیند استخدام

 گام پنجم: تعیین معیارانتخاب

 گام ششم:بررسی متقاضیان

 گام هفتم:آموزش مصاحبه کنندگان و برگزاری مصاحبه های رفتاری با داوطلبان

 تکمیل ارزیابیهای شایستگی و آماده سازی فهرست داوطلبان منتخبگام هشتم: 
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 گام نهم:تایید واجد شرایط بودن داوطلبان

م گام دهم:مذاکره با داوطلب موفق در مورد حقوق و دستمزد و جبران خدمات و مزایای کار و اعال

 داوطلب( استخدام پس از موافقت طرفین با مذاکرات )ابتدا موافقت سازمان و بعد موافقت

 گام یازدهم: اعتبارسنجی انتخاب .

 آموزش مبتنی بر شایستگی 4-21
برای کارکنان فرصتی جهت کسب اطالعات جدید، مانند مهارتها و شایستگی های الزم برای شغل 

 فراهم می آورد. 

کالسی، تجربیات توسعه شغلی، مربیگیری رسمی، نظارت توأم  –روش هایی چون آموزش رسمی 

 مطالعه فردی و چرخش شغل، از جمله روشهای موفق در ایجاد شایستگی است. با آموزش،

رنامه برایج ترین روشها برای انجام آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی ، قابلیت نامحدود در ارائه 

یازها ها و خود انتخابی و درخواست شغل، خدمات، اعطای رتبه، معیارهای مشابه و ارزیابی هدفمند ن

 میباشد.

 مدلهای آموزش مبتنی بر شایستگی 4-22
 ISDبازسازی مدل طراحی سیستم آموزشی  -1

 آموزش برای ایجاد شایستگی های منطبق با مدل شایستگی عملکرد نمونه و الگو درفرد -2

 ایجاد شایستگی فردی در بستر کار تیمی -3

  ISDمدلی برای طراحی سیستم آموزشی مبتنی بر شایستگی  4-23
 که در آن مربیان:تحلیل عملکردی است 
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مشکل عملکرد را مورد تحلیل قرار میدهند )در واقع باید مشکالت ناشی از اقدامات مدیریتی  -1

را از مشکالت قابل حل بوسیله آموزش از همدیگر جدا نمود. آنچه مهم است ، تنظیم عملکرد 

 فرد با سازمان و ازآن مهم تر هماهنگی با انتظارات مشتری است(

مربیان فراتر از یک  شایستگی سازمانیو  شایستگی فردیبه دو مقوله  با تمرکز و توجه -2

تمرکز بر روی دانش یا مهارت یا نگرش فردی حرکت میکنند و توجه به عوامل سازمانی ای 

 که موجب ایجاد موانع برای عملکرد افراد میشوند را در رأس کار خود قرار میدهند.

 آموزش را و نه نتیجه را(آموزش را مورد ارزیابی قرار میدهند)خود  -3

تدوین اهداف آموزشی و تشریح شاخص های رفتاری مرتبط با عملکرد نمونه شغل )شاخص  -4

 باید قابل مشاهده و قابل سنجش باشد(

تصمیم گیری در مورد آماده سازی یا خرید محتوای آموزش به منظور دست یابی به اهداف  -5

 آموزشی شناسایی شده در مرحله قبل

 رای توزیع آموزشانتخاب روش ب -6

 ارزیابی آموزش )باز هم ارزیابی خود آموزش و نه نتیجه .ولی این بار بصورت رسمی( -7

 اجرا -8

 ارزیابی نتیجه آموزش . -9

 مدلی برای خود هدایتی در آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی 4-24
ارد ادگیری دخودمان شایستگی را در خودمان ایجاد کنیم. تاکید بر مسئولیت مضاعف یادگیرنده در ی

 . گام های آن بشرح زیر است:

 افراد مسئولیت بیشتری در قبال یادگیری و توسعه شایستگی خود تقبل میکنند -1

 به مدلهای شایستگی دست می یابند -2

 خود را با این مدلها مقایسه میکنند -3

 طرحهای توسعه فردی دریافت شده جهت پر کردن خأل را مورد توجه قرار میدهند -4
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 اجرای طرح -5

 ح طرحهای توسعه فردی خود.اصال -6

 مدلی برای توسعه شایستگی در بستر کار تیمی 4-25
 شایستگی هر فرد در بستر کار تیمی.  تأکید بر توانایی گروه در پیشبرد کار جمعی و بر

 گام های آن بشرح زیر است :

 عملکرد تیم در مقابل تیم های نمونه بررسی میشود. -1

 توسعه مدل شایستگی تیم -2

 درجه یا دیگر روشها 360عضای تیم در مقابل مدل شایستگی با روش ارزیابی ارزیابی ا -3

 جمع آوری ارزیابی کل تیم و ایجاد طرحهای آموزشی برای اعضای تیم -4

 اعضای تیم تحت تأثیر آموزش و اجرای طرح ، مورد شناسائی قرار میگیرند -5

 سه میکننداعضای تیم در فواصل معین توسعه شایستگی تیمی خود را با مدل مقای -6

 اصالح طرح و توسعه  برای اطمینان از ایجاد شایستگی . -7

 مدیریت عملکرد بر مبنای شایستگی 4-26
زش یعنی عملکرد پرسنل ، بر اساس شایستگی مورد نیاز سازمان ما هست یا نه؟ اگر نیست باید آمو

 داده شود و باید مدیریت شود.

ارد. دت عملکرد مبتنی بر شایستگی نیاز به تغییر انتقال از فرآیند مدیریت عملکرد سنتی به مدیری

یت رهبران سازمان باید به تغییر مایل و راغب باشند.تغییر اساسی در نحوه تفکر، در مورد مدیر

 عملکرد باید روی دهد.

آیند ها باید یک استراتژی ارتباطی مستمر ، بمنظور اطالع رسانی به کارکنان در مورد ویژگی ها ، فر

 صل از سیستم مبتنی بر شایستگی  ایجاد نمود و آن را به اجرا درآورد.و منافع حا
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اگر در سازمان ، از قبل ، مدیریت عملکرد وجود نداشته باشد ، مهم است که با کارکنان تازه نفسی 

که نسبت به این سیستم ذهنیتی ندارند ، کار را آغاز کرد زیرا کارکنان موجود ، با وضع موجود خو 

 این بازسازی اغلب چالش برانگیز است. در نتیجه نیاز به استراتژی مدیریت تغییر داریم. گرفته اند و

 برای هموار نمودن فرآیند انتقال از حالت سنتی به حالت مبتنی بر شایستگی.

 مدلی برای مدیریت عملکرد مبتنی بر شایستگی 4-27
 گام اساسی:  9شامل 

 رای اجراگام اول:تعریف کار و شایستگی مورد نیاز ب

 گام دوم : شناسایی کارکنان مناسب برای انجام کار

 گام سوم: ارزیابی شایستگی کارکنان

 گام چهارم: شناسایی و مستند سازی خألهای شایستگی

 گام پنجم:اولویت بندی نیازهای توسعه کارکنان

 گام ششم: ایجاد اهداف کار،طرح ها واستانداردهای کارکنان

 ی توسعه شایستگیگام هفتم:اجرای فعالیتها

 گام هشتم: نظارت عملکرد

 گام نهم: بازبینی عملکرد سیستم

 پاداش مبتنی بر شایستگی کارکنان:  4-28
و  ار، اهداف کسب و ک فرهنگهمه فرآیندهای پاداش کارکنان باید مبنایی فلسفی داشته باشد که با 

 .همخوانی داشته باشد استراتژی های شرکت
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 یتوان به سئواالتی از قبیل:با توجه به این فلسفه م

 چه کسی باید پاداش را تخصیص دهد ؟  -

 مشوق ها برای چه اهدافی باید پیشنهاد شوند ؟ -

 چه هنگام باید پاداش داده شود ؟ -

 چگونه پاداش ها تخصیص داده شوند ؟ -

پاسخ داد. در یک سازمان ، سیستم پاداش مبتنی بر شایستگی مشخص میکند که ایجاد روابط 

 ونه بلند مدت ، در واحدهای کاری ، ضرورت دارد.همکاری گ

 اجرای پاداش های مبتنی بر شایستگی 4-29
کنان الزم است از دستورالعمل های مذکور تنها بعنوان رهنمود استفاده شود. فرایندهای پاداش کار

 می توانند با ارزش های هر سازمان و فرهنگ هر شرکتی مطابقت نماید.

 نی بر شایستگی:فرآیند پاداش مبت 4-30
 یه طرحگام اول:در میان گذاشتن طراحی و اجرای فرآیند با مدیریت ارشد واطمینان از تأیید اول

 گام دوم:ارائه اطالعات در مورد فرآیند به همه اعضای سازمان

 گام سوم:پاداش کارکنان به اطالع گروه وظیفه رسانده شود

 و برنامه های پروژه  آماده شود گام چهارم: فلسفه اهداف ،دستورالعملهای اجرایی

 گام پنجم:اطالع به مدیریت ارشد و گرفتن تأیید ایشان برای ادامه فرآیند

 گام ششم:یک مدیر برای پروژه و یک نقشه راه برای پاداش تعیین شود

 گام هفتم:اجرای فرآیند پاداش مبتنی بر شایستگی .
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 توسعه شایستگی محور کارکنان: 4-31
برنامه بلند است و یک  ن و رشد دادن و نهادینه کردن شایستگی در پرسنلپرورش دادمنظور 

 می باشد. مدت

 ایجاد برنامه شایسته محور توسعه کارکنان: 4-32
 منظور، برنامه ریزی برای پرورش دادن و نهادینه کردن شایستگی در پرسنل است.

ایسته ت که این برنامه توسعه، شدر واقع برنامه برای توسعه کارکنان زیاد است، ولیکن مهم این اس

 محور باشد، یعنی دوتا موضوع کلیدی را دربر گیرد:

 موفقیت بلند مدت سازمان )اهداف سازمان( -1

 نیازها و ترجیحات زندگی )کارراهه( کارکنان . -2

 به شیوه ای که برای هر دوطرف سودمند باشد.

ن ها د استراتژیک الزم میان سازمادر واقع رویکرد شایسته محور توسعه کارکنان، باع  ایجاد پیون

 و کارکنان میگردد.
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 فصل پنجم :تامین منابع انسانی شایسته

، نقش امروزه نیروی انسانی به عنوان متولی امر برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، نظارت و کنترل

 پراهمیتی در اهداف متعالی در سازمان ایفا می کند .

 یروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان .اهمیت و جایگاه منحصر به فرد ن

 .از جمله مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی هر سازمانی تامین چنین سرمایه با ارزشی است 

هداف منظور از برنامه ریزی منابع انسانی تعیین کم وکیف نیروی انسانی مورد نیاز برای نیل به ا

 سازمان است .

 یبرنامه ریزی منابع انسان 5-1

 منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان است .

 است. منابع انسانی هر سازمان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی وایجاد کننده قابلیت اساسی سازمان

ه بدر عصر جدید به انسان در مدیریت به عنوان سرمایه ای بی پایان و با ارزش می نگرند. زیرا 

 شن است که کاهش سرمایه بالنده انسانی منجر به کاهش بهره وری وتولید می شود. خوبی رو

 منابع انسانی ، منبع استراتژیک سازمانی محسوب می شوند.

 ست.الزوم برنامه ریزی راهبردی درزمینه سرمایه های انسانی سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار 

الیت ی کند تا تغییرات سازمانی و محیطی مرتبط با فعبرنامه ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک م

یرات رخ خود را با حداقل هزینه ها مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به انطباق وضعیت سازمان با تغی

 داده با حداقل هزینه اقدام نماید .
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ی می برنامه ریزی نیروی انسانی سبب حصول اطمینان از وحدت و انسجام رو به فعالیت های پرسنل

 گردد.

 رنامه ریزی منابع انسانیسیر تحول ب 1-1-5

ظایف وبرنامه ریزی منابع انسانی از زمان پیدایش سازمان های صنعتی مدرن تا کنون همواره یکی از 

 مدیریت بوده است.

 طی جنگ جهانی دوم وسالهای بعد از آن نیز تمرکز بر بهره وری کارکنان بود.

دید و جنامه هایی را برای کارمند یابی، انتخاب و جایگزین کارکنان برنامه ریزان نیروی انسانی بر

ینی می برنامه هایی را برای آموزش و بهسازی تدارک می دیدند و ارتقاءها وانتقاالت الزم را پیش ب

 نمودند .

 جنبه های تازه ای از برنامه ریزی منابع انسانی ظاهر شد .1970در دهه 

یزی ربرنامه ریزی مسیر شغلی، تحلیل فعالیت و بازسازی تصویر کار و اصالح برنامه  در این سالها

 نیروی انسانی جای خود را به برنامه ریزی منابع انسانی داد.

ه شرایط برنامه ریزی کارآمد منابع انسانی فرآیندی است از تحلیل نیازهای انسانی سازمان با توجه ب

 ای پاسخگویی به این نیازها .متغیرو انجام فعالیتهای الزم بر

سخگویی برنامه ریزی منابع انسانی اساساً از یک فرآیند دو مرحله ای تشکیل شده است و تاکید بر پا

ه به به نیازهایی است که در درون وبیرون سازمان ایجاد می شوند ، نه بر تفکیک یا سیستم هایی ک

 کار می روند.

 ن های هفدهم و هجدهم(:اولویت در زمینه اساسی مدیریت )در قر
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پیش بینی نیازها: برنامه ریزی پیشرو و کنترل کارمندیابی و نیازهای سازمانی با اتکا بر تحلیل  -1

 شرایط

 دیریت عملکرد: بهبود عملکردهای افراد و سازمان به عنوان یک کلم -2

مدیر در یک دیریت مسیر شغلی: فعالیتهای انتخاب، طراحی، توسعه و سایر اقدامات فردی م -3

 سازمان

رف طروش امروزی برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر اتصال میان عوامل محیطی و سازمانی از یک 

 وبرنامه های پرسنلی از طرف دیگر می باشد.

ه ، به این ترتیب ، پرورش و بهسازی کارکنان ، کارمند یابی، جبران خدمت وسایر فعالیتهای مشاب

 پویا می باشد. اجزا وابسته یک فرآیند 

 مه ریزی نیروی انسانیتعریف برنا 2-1-5

هونی اولین وساده ترین تعریفی که از برنامه ریزی منابع انسانی شده است متعلق به میلکویچ و ما

ظام نمی باشد که به عقیده آنان برنامه ریزی منابع انسانی، عرضه وتقاضای آتی کارکنان را بطور 

مه می کند. اگر چه این تعریف نواقصی دارد عمده ترین وظیفه برنا یافته در سازمانها پیش بینی

 ریزی نیروی انسانی را مشخص می سازد.

عداد تتعریف بوال و همکاران: برنامه ریزی منابع انسانی فرآیندی است که یک سازمان را از داشتن 

خش نند بطور اثر بو انواع درست منابع انسانی که در جای درست و زمان درست قرار گرفته و بتوا

 وکارا وظایف خود را انجام دهند و به اهداف کلی سازمان دست یابند مطمئن سازد.

 برنامه ریزی منابع انسانی عبارتست از:

 انتخاب مناسب ترین فرد  -
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 برای مناسب ترین کار  -

 در مناسبترین زمان  -

 مه ریزی نیروی انسانیاهمیت برنا 3-1-5 

 سالهای اخیر بیشتر مورد توجه مدیران سازمان قرار گرفته . برنامه ریزی منابع انسانی در

 دالیل اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی:

 الف( برنامه ریزی به منظور تامین نیازهای مهارتی

نیاز به منابع انسانی با کیفیت عالوه بر کمیابی این منابع که بکار گیری آن ها را نیازمند تدابیر  -

ظر هزینه نیز دقت بیشتری را می طلبد و همین امر عامل اصلی و بر ویژه می سازند را از ن

 انگیزاننده مدیران در این رابطه است.

 ب( برنامه ریزی نیروی انسانی وقوانین

 قوانینی که برنامه ریزی نیروی انسانی را الزامی میسازد -

 قوانین مالیاتی -

 قوانینی که تنظیم مزایا را برای کارکنان الزامی می سازد -

 وانین موثر بر سن بازنشستگیق -

 قوانینی که رفتارهای مدیریتی مشخصی را منع می کند . -

 ج( انطباق با تغییرات

آینده دور ونزدیک را می بیند و هماهنگ با دیگر برنامه های سازمان و همچنین شناخت رقبا  -

 و دیگر وضعیتها وفق پذیری های مناسب را پیش بینی می نماید.

 وی انسانی و دیگر فعالیتهای اداره امور کارکناند( برنامه ریزی نیر

 مهمترین دلیل ارتباط آن با دیگر وظایف مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان می باشد . -
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 علل برنامه ریزی نیروی انسانی 4-1-5

 الف( نیازهای آینده کارکنان: تامین نیازهای کارکنان در آینده

قوانین را با تغییرات نیروهای رقیب، بازاریابی ،تکنولوژی و ب( وفق دادن با تغییرات: سازمان خود

 دولتی وفق دهد.

ج( برنامه ریزی استراتژیک: شرکتهایی که در سطح باالیی رقابت می کنند با برنامه ریزی 

 استراتژیک سرو کار دارند.

 د( فرصت استخدام یکسان :کارفرمایان باید اهداف توافق شده ای را رعایت نمایند.

 شناسایی کارکنان با استعداد و مدیریت استعدادها: معموال افراد با استعداد کمیابند.ه( 

 مدیریت استعدادها 5-1-5

ریق طرویکرد سازمان باید رویکردی باشد که بر توانایی همگان برای موفقیت تاکید ورزد و به این 

 با کارکنان عادی به نتایج غیرعادی دست یابد.

 با ایده خلق)بهترین مکان برای کار( ارتباط دارد .مدیریت استعداد کامال 

ز مدیریت استعداد همان بهره گیری از مجموعه ای یکپارچه از فعالیتهاست برای حصول اطمینان ا

ند اینکه سازمان می تواند منابع انسانی با استعداد مورد نیاز خویش را در حال و آینده جذب ک

 برانگیخته کند و پرورش دهد.

 ن گردش استعداد در سازمان است .هدف تضمی

 استعداد منبع اصلی و عمده شرکت است.
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هدف مدیریت استعداد، پرورش و حفظ خزانه استعداد مرکب از نیروی کار ماهر ملتزم ومتعهد است 

. 

 مدیریت استعداد چیست؟ 6-1-5

شغلی در  به سازمان اطمینان می دهد که افراد شایسته با مهارت های مناسب در جایگاه مناسب

ی مجهت دستیابی به هدفهای مورد انتظار کسب وکار قرار دارند که در سه حوزه اصلی تقسیم بندی 

 شوند:

یی الف( جذب استعدادها: پاسخ به چگونه، برروی چه افرادی، در چه پستهایی و چه نوع استعدادها

 برنامه ریزی و طراحی کرد؟

روی کاری باید مدیریت شود تا بیشترین بهره ب(همسو سازی و نگهداشت استعدادها: عملکرد نی

 وری را داشته باشد و سیستم جبران خدمات نیز ضرورت دارد.

ر جهت دج(توسعه استعدادها: مربوط به یادگیری توسعه است تا از این راه بتواند مهارتهای آنها را 

 پاسخگویی به انتظارها ونیازهای آینده سازمان به روز نگه دارد.

 گی مفید بودن مدیریت استعدادهاچگون 7-1-5

 دارای سه مولفه زیر است:

الف( ارزیابی فرآیندهای فعلی سیستم در سازمان که می توان نقص ها وضعفهای سیستم را 

 شناسایی و برطرف کند

 ب( طراحی و پیاده سازی سیستم استعداد

 د.ج( تحلیل دقیق استعداد که در محل مناسب برای انجام یک فعالیت قرار گیر

 مزایای مدیریت استعداد 8-1-5
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این امرموجب بهبود روابط کاری می شود. در نتیجه سازمان با سرمایه گذاری در مدیریت استعداد 

از یک سو از یک نرخ بازگشت سرمایه باال برخوردار می شود و از سوی دیگر مجموعه استعدادهای 

ان از مزایای نیروی کار چابک و با گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در چنین شرایطی سازم

 انگیزه بهره می برند.

 کارمند یابی  5-2

 فرآیند نیرو یابی کشف و جذب متقاضیان توانا برای اشتغال در سازمان . 

مگیر بطور کلی به معنی جستجو و یافتن شمار و بسنده ای از نامزدهای شغلی بالقوه با شایستگی چش

ی خود آنان برازنده ترین افراد را برای پاسخگویی به نیازهای شغلاست تا سازمان بتواند از میان 

 برگزیند.

 کارمند یابی صحیح اساسی ترین مراحل در پیشبرد هدفهای هر سازمان است.

 داف کارمند یابی مقاصد و اه 1-2-5

 الف( کشف منابع موثر نیروی کار 

 ب( ایجاد خط مش مطلوب و موثر در استخدام افراد  

 نمودن انگیزه های الزم در امر ارتقا و انتقال نیروی فعالج( فراهم 

 د( تقویت روحیه متقاضیان جدید و مشاغلین سازمانی

 شهای تامین نیرومنابع و رو 2-2-5

 متداول ترین منبع تامین نیرو مراجعه شخصی و ارسال فرم است .

را نسبت به سازمان ترویج  منابع داخلی: استفاده از نیروی داخلی سازمان حس وفاداری در افراد-1

 داده و به هدف های سازمانی بیشتر مومن ومعتقد می گرداند. 
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 منابع داخلی تامین نیرو شامل: 

نان الف( کارکنان موجود: که ارتباط بین پستهای خالی ومهارت های جامع و فراگیر هر یک از کارک

 را برقرار می نماید.

قیقت این بررسی امکان شناخت شایستگی کارکنان را ب( موجودی مهارتهای قابل استفاده: در ح

 بصورت معمول جهت قرار گرفتن در پستهای بال تصدی برای مدیر منابع انسانی فراهم می سازد.

ج( توصیه کارکنان درون سازمان: دعوت مجدد از کارکنان قبلی که هزینه چندانی برای سازمان 

 ها آگاه است.ندارند و سازمان از توان بالقوه و بالفعل آن

 د( انتقال و ارتقا: جهت پر کردن پستهای خالی؛ ارتقاء = تغییر پست یک شخص به پست باالتر.

 انتقال در واقع نوعی گردش شغلی برای کارمند محسوب می شود .

ی کار افراد واجد شرایطی هستند که یا در سازمانهای دیگر مشغول منظور نیرو  منابع خارجی:-2

 نکه جدیداً وارد بازار کار شده اند.بکار هستند یا آ

 منابع خارجی تامین نیرو شامل :

ردن کالف(مراجعه مستقیم داوطلبان استخدام: مراجعه افراد به سازمان حتی اگر پست خالی برای پر 

 نباشد. می توان درخواست کار را حفظ کرد و در موقع لزوم از آن استفاده نمود .

لمی و ش اطالع رسانی نظیر رادیو تلویزیون، روزنامه یا انتشارات عب( آگهی و خبر: استفاده از رو

 صنعتی جهت ارتباط نیاز استخدامی سازمان از میان مردم جامعه .

ها انجام ج( دفاتر کاریابی: دفاتر کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی و از طریق هماهنگی با سازمان

 می شود .
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دفاتر در واقع کلید تماس با دانشگاه و عامل جذب کارمند  د( مدارس و دانشگاهها: مسئوالن این

 برای سازمان هستند.

 ه(کاریابی با توصیه های مستخدمین موجود: که از طریق کارکنان خود سازمان صورت می گیرد.

د و به این و(کارمند یابی از طریق اتحادیه ها: که به کار گماری افراد بیکار اولویت را رعایت می کنن

 مشاغل بال تصدی سازمان را پر می کنند. ترتیب

 برون سازمانی روشهای جذب 3-2-5

 الف( رادیو و تلویزیون: که پر هزینه است و کاربرد کمتر دارد.

 ب( روزنامه ها و مجالت بازرگانی: مورد استفاده در سطح ملی و سطح محلی.

 ازمان تازه نیاز نباشد.ج( تملک و ادغام: انباره بزرگ از کارکنانی که از آنان شاید در س

 شهای کارمندیابیارزیابی رو 4-2-5

برای تعیین سودمندی هر روش می توان شمار کارجویان شایسته ای که از راههای مختلف در 

 گروههای  شغلی مختلف بکار گمارده شده اند، مقایسه کرد.

 روشهای انتخاب کارمند و استخدام 5-3

 معیارهای انتخاب خریدنیا  ساختنتاثیر تصمیم در مورد  روش انتخاب کارمند تا حد زیادی تحت

 کارمند است.

برخی معیارهای مشخص مثل توان بالقوه، به شدت خواستار انطباق برخی روش ها یا ابزارهای 

آزمون های پیشرفت به جای برخی روش های دیگر نظیر  آزمون های استعدادآزمایش معین مانند 

 هستند. تحصیلی
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ه تعداد بیشتری از شیوه ها و روشهای گزینش نو آورانه )مثل تحقیقات اعتباریابی، سازمان هایی ک

مصاحبه های سازمان یافته، فرمهای جای خالی و نظایر آن( را بکار می برند، هم از سود سالیانه 

 بسیار برخوردارند و هم رشد بسیار باالتری دارند.

 یند انتخاب: گامهای فرآ 1-3-5

 -تخصصی  مصاحبه جامع -استخدامی  اجرای آزمون -کمیل فرم درخواست کار ت  -غربال اولیه 

 نجام دادن معاینات پزشکیا -بررسی سوابق متقاضی 
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 فصل ششم: آموزش و توسعه منابع انسانی

ی یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی تهیه و اجرای برنامه های آموزش و تعلیمات شغل

 ایش مهارت ها و کارآیی و نهایتا افزایش کارایی آنان در سازمان است.کارکنان به منظور افز

زمان شروع آموزش بالفاصله پس از انتخاب افراد و قبل از بکارگیری و تصدی مسئولیتی خاص 

 است.

 برخی ازدالیل ایجاد ارتباط بین نظام آموزشی کارکنان و استراتژی سازمان:

 تغییرات تکنولوژی-

 مهارت های مختلفقابلیت جایگزینی -

 بهبود کیفیت مداوم-

 رشد سریع و مستمر فناوریهای جدید-

 جهت تحقق استراتژی سازمان-

 کلید تحقق یافتن استراتژی سازمان کارکنان علمی و توانمند آن خواهد بود.

 تعریف آموزش کارکنان 6-1

نش و ارتقای سطح داتعریف: آموزش کارکنان، تالش ها و کوشش هایی است که در جهت 

 یک سازمانهمچنین ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان و مهارت های فنی حرفه ای و شغلی ,آگاهی

 است .

 :آموزشو  تعلیم و تربیتتفاوت 
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و  آموزش به دنبال حل مشکل  "موضوع گرا"تعلیم و تربیت دارای گرایش موضوعی  -

 . "مشکل گرا"

کارکنان آموزش )بصورت یک جانبه( و  بدون تجربهو افراد خردساالن  تعلیم و تربیت جهت -

 )بصورت دوجانبه(. باتجربهافراد  وبزرگساالن  جهت

تعلیم و تربیت دارای دامنه وسیع و هدف های گسترده و آموزش دارای حوزه عمل و اهداف  -

 محدودتر .

 اهمیت و ضرورت و خواص آموزش و توسعه کارکنان 6-2

درصد 90تا80درصد توانایی و بعد آموزش30تا20طبق پژوهش ویلیام جیمز کارکنان قبل آموزش 

 توانایی خود را اشکار می کنند.

 علت های عدم نو آوری و خالقیت در سازمان:

الیت های نوآوری و طراحی، فرد از طریق آموزش در انجام در انجام فع - فقدان توانمندی -1

 این فعالیت ها توانا می گردد.

 فقدان انگیزش -2

ایی که با هدف آسان ساختن یادگیری  طرح ریزی می شود. )بین معلم تعریف آموزش: به فعالت ه

 و یک یا چند یادگیرنده بصورت کنش متقابل( . 

 هدف آموزش: آسان سازی یادگیری است.

 مزایای آموزش شغلی 6-3

 د.هر سازمانی به افرادی آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برسان

 بزار پرورش و کارآموزی است.:  اآموزش

 :سازمانمزایای آموزش برای 
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 به سود آوری منجر می شود،یا به بهبود نگرش مثبت در رابطه با سود آوری منتهی می گردد. -

 دانش و مهارت شغلی را در تمام رده های سازمان بهبود می بخشد. -

 روحیه کارکنان را بهبود می بخشد. -

 ی سازمانی را بشناسد.به افراد کمک می کند تا  هدف ها -

 به ایجاد تصویر ذهنی بهتری از سازمان کمک می کند. -

 صداقت،صراحت و اعتماد را تقویت میکند. -

 رابطه میان مافوق و مادون را بهبود می بخشد. -

 توسعه سازمانی را گسترش میدهد. -

 از کار آموزان بازخورد میگیرد. -

 .امکان تهیه دستور العمل های شغلی را میسر می سازد -

 به درک و اجرای سیاست های سازمانی کمک می کند. -

 تدارک اطالعات در رابطه با نیازهای آینده را موجب می شود. -

 حل مساله و تصمیم گیری را اثر بخش تر می سازد. -

 پیشرفت سازمانی را از درون میسر می کند. -

رکنان و به افزایش مهارت رهبری،انگیزش،ارتباطات،وفاداری و سایر ویژگی هایی که کا -

 مدیران موفق به طور معمول ظاهر میکنند کمک می کند.

 افزایش بهره وری و کیفیت فراگیر را موجب می شوند. -

احساس مسئولیت نسبت به سازمان را برای توانمند شدن و با معلومات بودن گسترش می  -

 دهند.

 .مدیریت مبتنی بر پیشگیری را پیش از آنکه فاجعه ای پدید آید بر می انگیزد -

 به کارکنان کمک می کند تا با دگرگونی ها سازگار شوند. -

 ایجاد ثبات بیشتر در سازمان . -

 :افراد  مزایای آموزش برای    
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به افراد کمک میکند تا تصمیمات بهتر بگیرند و مشکالت را به گونه ای اثر بخش تر حل  -

 کنند.

معنوی، پیشرفت، رشد از طریق آموزش و توسعه،متغیرهای انگیزشی، مقبول بودن، رضایت  -

 و مسئولیت در فرد ریشه میگیرند و به عمل در می آیند.

 خود پروری و اعتماد به نفس را تقویت و دستیابی به آنها را ممکن میسازند. -

 به فرد کمک میکند تا بر فشار روانی، تنش، تعارض و یاس غلبه کنند. -

 رضایت شغلی و مغبولیت شغلی را افزایش می دهد. -

سوی هدف های شخصی هدایت می کند و همگام با آن مهارت های نسبی افراد و  فرد را به -

 تاثیر متقابل آنها را بهبود می بخشد.

 نیازهای شخصی کارآموز و مربی را تامین میکند. -

 راه رشد را برای کارآموز هموار میکند و آینده را برایش ترسیم می نماید. -

 از انجام وظایف را در فرد کاهش می دهد.توانایی یادگیری را در فرد افزایش و ترس  -

 مهارت های گفتاری و شنیداری و رفتاری را در فرد تقویت می نماید. -

 در محور روابط با افراد, گروهها و سیاست های سازمانی مدیریت منابع انسانی:

 ارتباط بین گروه ها و افراد را بهبود می بخشد. -

ه را که از طریق انتقال به مشاغل جدید گماشتتوجیه و آشناسازی کارکنان جدید و آنهایی  -

 می شوند ساده می کند.

اطالعاتی را برای اجرای قوانین استخدامی و ایجاد فرصت های استخدامی برابر فراهم  -

 میکند.

 اطالعاتی را در زمینه سایر قوانین دولتی و سیاست های اداری فراهم میکند. -

 د.مهارت ارتباطی بین افراد را بهبود می بخش -

 اجرای سیاست ها و مقررات سازمانی را ساده می کند. -
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 روحیه گروهی را بهبود می بخشد و همبستگی بین اعضای گروه را موجب می شود. -

 سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند. -

 جو مناسبی را برای یادگیری، رشد و هماهنگی به وجود می آورد. -

 آموزش و یادگیری 6-4

 ظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش و کارآموزی قراردارد.من

 هدف آموزش آسان سازی یادگیری است.

ای هیادگیری را میتوان به راه های گوناگون تعریف کرد: کسب اطالعات و اندیشه های تازه، عادت 

 مختلف، مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل.

د میتوان به صورت کسب رفتارهای پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسنهمچنین یادگیری را 

 تعریف کرد.

 ل تجربهتوان رفتاری که حاصیا  فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتاردر معروفترین تعریف به 

 است گفته می شود و ویژگیهای مهم تعریف یادگیری عبارتند از:

 تغییر -

 توان رفتاریتغییر نسبتا پایدار در  -

 تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه -

 :نظریه های یادگیری

 نظریه یادگیری شناختی)گشتالت(: -1

 بنیانگذار رسمی این نظریه: ورتهایمر -

 مخالف کاهش گرایی یا تجزیه کردن پدیده های روان شناختی هستند. -
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دانند )نه مجموعه هایی یادگیری را بر اساس ادراکات کلی معنادار و کلی نگری می  -

 از تصاویر ذهنی جزئی که از راه تداعی به یکدیگر مرتبط می شوند( .

 نظریه یادگیری اجتماعی)مشاهده ای(: -2

 بنیانگذار: آلبرت بندورا -

 دارای دو جنبه رفتاری و شناختی -

 تاثیر عوامل محیطی بیرون و عوامل شناختی درون انسان در کنترل رفتار -

تی برحسب تعامل دوجانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده کارکردهای روانشناخ -

 محیطی رفتار شخص را تعیین میکند.

 نظریه یادگیری کالسیک)رفتاری(: -3

 برای یادگیری پدیده های پیچیده باید آنها را به اجزای ساده تجزیه کرد. -

 صورت می گیرد.  محرک و پاسخیادگیری از پیوند و تداعی بین  -

 محیطی مطرح است. در یادگیری محرک های -

 

 مدل نظام آموزش کارکنان 6-5

ه موفقیت هر نوع آموزش به وسیله میزان یادگیری تحقق یافته و انتقال آن به محیط کار محک زد

 میشود.

 سه مرحله در نظام آموزش

 مرحله سنجش نیاز-1

 مرحله اجرا-2

 مرحله ارزشیابی-3
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 فرآیند آموزش کارکنان 6-6

اثر که به منظور حصول اطمینان از نتیجه گرا م آموزش فرایندی است فرایند آموزش در یک نظا

آموزشها طراحی شده و چهارچوب مناسبی برای اجرای دستور العمل  مربوط بودنو  بخش بودن

 های کمی را که منجر به نتایج سودمندتر آموزشی می شوند فراهم می سازد.

 درگیر هستند. مدیرانسه عنصر اصلی سازمان،کارکنان و در فرآیند آموزشی 

و  فرایند آموزش باید هماهنگی و همسویی را بین آنان به گونه ای میسر سازد که امکانات هدایت

 اداره مطلوب آموزشی را موجب شود.

 فرایند آموزشی کارکنان شامل چهار گام است:

 گام اول: تعیین نیازهای آموزشی

 گام دوم: طراحی و برنامه ریزی آموزشی

 جرای برنامه هاگام سوم: ا

 گام چهارم: ارزشیابی برنامه ها

 

 تعیین نیازهای آموزشیگام اول: 

 مناسبترین و موثرترین روش تعیین محتوای آموزشی مناسب، انجام تجزیه و تحلیل از نیازهاست.

 تجزیه و تحلیل نیازها: تعیین تفاوت یا ناهمخوانی موجود بین عملکرد مطلوب و عملکرد واقعی

 فراگیران
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ا توجه به مشاغل و مسئولیت های مختلف در سازمانها الزم است نیازهای آموزشی با آموزش مهارت ب

ها و تخصص هدف گذاری شده در برنامه ریزی نیروی انسانی منطبق باشد و پیش بینی نیازهای 

 تخصصی،آموزشی با توجه به اهداف رشد هر یک از بخش های سازمان نیز انجام گیرد.

 از طریق: تعیین نیاز ها

 الف:تجزیه و تحلیل سازمانی

 سازمان را به عنوان یک سیستم در نظر می گیریم . -

ثیر بازبینی اهداف کوتاه و بلند مدت سازمان و روند های احتمالی که این اهداف را تحت تا -

 قرار می دهد .

 یر انجامارزشیابی در سه سطح ز و تحلیل نیازهای سازمانی، تجزیهبرای سنجش اهداف سازمان در 

 میشود:

 تجزیه و تحلیل منابع انسانی -

 تجزیه و تحلیل شاخص های کارآیی -

 تجزیه و تحلیل جو سازمانی -

 ب:تجزیه و تحلیل وظیفه

ای هتجزیه و تحلیلی که ماهیتا اطالعاتی درباره وظایفی که در هر شغل باید انجام شودو در فرم 

وظایف ضرورت دارد و حداقل استاندارد شرح شغل نوشته شده است، مهارت هایی که برای انجام 

 های قابل قبول،فراهم می نماید می باشد.

 ج :تجزیه تحلیل عملکرد فردی

 تمرکز بر افراد و چگونگی انجام مشاغل توسط آنها
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 شغل فعلی -

 شغل های احتمالی پیش بینی شده -

 

 طراحی و برنامه ریزی آموزشیگام دوم: 

 الف:مفهوم برنامه ریزی آموزشی

ف از تعیین اهداف آموزشی و پیش بینی عملیات و فعالیت های آموزشی برای رسیدن به اهداعبارت 

از پیش تعیین شده با توجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و نیز نظام ارزشی جامعه می 

 باشد.

 هدف برنامه ریزی آموزشی استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است.

 نوعی فرآیند مداوممتوالی دارای ارتباطات منطقی نیست،بلکه یک سلسله روش های  برنامه ریزی

 است. از انواع تعامل های مرتبط با تصمیم گیری و تصمیم گیری های متقابل

 در این مدل ها،برنامه ریز به عنوان مذاکره کننده متخصص روابط انسانی یا به دلیل مالحظات

 سیاسی و قدرت )جنگاور جنگل( تلقی می شود.

 ای برنامه ریزی آموزشیب :مزای

: با توجه به گستردگی مسائل آموزشی و تعدد تصمیم گیران ،یک تفاهم ایجاد هماهنگی -1

 عمومی در سطوح مختلف ایجاد میکند.

: در تعیین ومشخص کردن هدفها ،اولویت ها،راههای رسیدن به آن و ابزار یا سیاست ها -2

ه چدوره برنامه ،جامعه مورد نظر به زمینه تعیین اهداف به دنبال آن هستیم که در پایان 

 وضعیتی تغییر خواهد یافت. با توجه به محدودیت منابع باید اهداف اولویت بندی گردند.
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 برای تحقق اهداف الجرم باید موثرترین سیاست ها و ابزار سیاسی به خدمت گرفته شود.

ان برنامه ها ومیز : برای ارزیابی چگونگی منابع اجرایایجاد چهارچوب منظم برای ارزیابی -3

 دستیابی به اهداف ناگزیر باید چارچوب مشخصی در اختیار باشد.

: داشتن برنامه باع  ایجاد منافع روانی و تخصیص مناسب تر منابع و بهبود سطح رفاه -4

بسیج عمومی دست اندرکاران برای تحقق اهداف شده و باع  کاهش یا حذف موازی کاری 

 ها معطلی ها و غیره میگردد.

 

 ج : مراحل برنامه ریزی آموزشی

 تعیین اهداف آموزشی-1

 اموری که فراگیر در پایان دوره آموزشی قادر به انجام دادن آن خواهد بود.

 ازجمله دانش، توانمندیهای ذهنی،قدرت بدنی،مهارتهای فنی ،احساسات و نگرش ها

 در یک هدف عملکردی سه نوع اطالعات وجود دارد:

موقعیت ،محدودیت ها،ملزومات،مواد و ابزار و تجهیزاتی است که  شرایط که تشریح کننده -

 تحت تاثیر آنها رفتار صورت میگیرد.

 عملکرد که بیان کننده رفتار قابل مشاهده ای است که فراگیرباید از خود نشان دهد. -

جام استاندارد که تشریح کننده میزان کار مورد نیاز با دقت و کیفیت کاری است که باید ان -

 .شود

 هدف های برنامه های آموزشی و بهسازی باید معطوف به نیازهای آموزشی شناسایی شده در تجزیه

ورد مو تحلیل نیازها باشد.ارزشیابی موفقیت برنامه آموزشی باید با گزاره های اهداف تعیین شده 

 اندازه گیری قرار گیرد.
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 :تعیین هدفها آموزشی میتواند از یکی از ابعاد زیر صورت پذیرد

 کمیت کار در نتیجه آموزش -

 کیفیت کار بعد از آموزش -

 به هنگامی کار بعد از آموزش -

 صرفه جویی های هزینه ای ناشی از آموزش -

 سازماندهی محتوای آموزشی-2

ه مربی باید برای انتخاب موضوع و منظور کردن آن در دوره ،از اهداف آموزشی که به عنوان نقط

 شروع تعیین کرده استفاده نماید.

 وزشیانتخاب فنون و روش های آم-3

 روش های آموزشی را میتوان به سه راه طبقه بندی کرد:

 فنون ارائه اطالعات: سخنرانی،کنفراس،دوره مکاتبه ای،نوار ویدیوئی و... -

روشهای شبیه سازی: ایفای نقش، تمرین های برنامه ریزی شده گروهی و بازیهای حرفه  -

 ای

های توجیهی، چرخش شغلی، سرپرستی ضمن خدمت روش های آموزش حین کار: آموزش -

 و ارزیابی عملکرد

 واد کمک آموزشی مورد نیازشناسایی منابع آموزشی و تهیه م-4

 هم نوع تسهیالت، تجهیزات، منابع و مواد کمک آموزشی تعیین شده و هم نوع پشتیبانی اداری و

 نیروی انسانی مورد نیاز مشخص میگردد .
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 ستهیه و تدوین طرح در-5

عبارت است از یک سند مکتوب که حاوی اهداف، محتوا، روشهای و منابع آموزشی بوده و چگونگی 

 برنامه ریزی برای هدایت روند آموزش را نشان میدهد.

ونه به مربی کمک میکند تا به طور سازمان یافته و بر اساس زمانبندی عمل کرده و آموزش را به گ

 ای اثربخش ارائه دهد.

 های الزم برای اندازه گیری و سنجش میزان یادگیری کار آموزتهیه آزمون-6

حات نکته مهمتر ارزیابی میزان فراگیری افراد در طول دوره آموزشی می باشد که امکان ایجاد اصال

 الزم در مراحل مختلف آموزش و نیز اطمینان از تحقق اهداف آموزش را فراهم می سازد.

 

 اجرای برنامه آموزشگام سوم: 

ه ی ترین و با اهمیت ترین مرحله در سلسله جریان های آموزش کارکنان، مرحله اجرای برنامواقع

من آنکه آموزش است. زیرا تا زمانی که یک برنامه به اجرا در نیاید مانند این است که وجود ندارد ض

 ممکن است کاستی های هر برنامه در اجرا مشخص گردد.

 ه علت غیر عملی بودن، از نظر نداشتن امکانات نارساییبسیاری از برنامه ها نیز ممکن است ب

 ساختاری، روش ها، مربیان، شرایط نامناسب فرهنگی و سیاسی به اجرا در نیایند.

ینی ببرای اجرای موفقیت آمیز یک برنامه آموزشی باید کلبه هزینه های الزم در طول دوره را پیش 

 و تامین نمود.

 ون، کارکنان موجود و مدرسان در بکار گیری روش آموزشی مکان رعایت نظر کار اموزان، هنرجویا

 زمان تنظیم موضوع اثربخشی آموزشی را بدنبال خواهد داشت.
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 ارزشیابی برنامه های آموزشیگام چهارم: 

 در حالی که نظارت صرفاً یک امر اداری است که با هزینه و مدیریت اجرای طرح سر و کار دارد.

 رنامهر بوده و به منظور مقایسه بین نتایج حاصل و هدفهای تعیین شده در بارزیابی امری پیچیده ت

 انجام می شود.

وظیفه مدیریت آموزش سازمان، تشخیص اثربخشی با توجه به هزینه و امکانات صرف شده در 

 رابطه با اهداف ارائه اموزشی می باشد.

 الف:موضوعات قابل سنجش در ارزشیابی آموزش:

 عکس العمل کاراموزانارزیابی واکنش و 

د نخست می توان واکنش های افرادی که دوره های آموزش را در اجرای یک برنامه میبینند مور

د که این ارزیابی قرار داد. آیا برنامه با خواستهای شرکت کنندگان همخوانی دارد؟ آیا فکر میکنن

 ست؟برنامه ارزشمند بوده است؟ آیا برنامه برای انها کسالت آور نبوده ا

 سنجش میزان یادگیری

 تا چه درجه ای دوره دیده ها انچه را که تدریس شده یاد گرفته اند؟

 تغییر رفتار

 ه است؟به دلیل حضور در برنامه اموزشی ،چه تغییراتی در رفتار کارکنان در محیط کار رخ داد      

 نتایج و دست آوردها

 نتیجه شرکت در آموزش رخ داده است؟ تا چه درجه ای پیامد های رفتاری مرتبط با هزینه در
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تاثیر آموزش بر روی نتایج سازمانی دارای بیشترین اهمیت است. اما اندازه گیری آن بیشترین 

 سختی را دارد.

 در اندازه گیری های واکنش نوعاً بر روی

 حساس شرکت کنندگان در دوره های درباره موضوع دوره و اسناد آنا-1

 هبود برنامهپیشنهادات آنها برای ب-2

 رجه ای که آموزش برای انجام دادن بهتر وظایف شغلی به آنها کمک کردهد-3

 متمرکز می باشیم.

 ب: روش های ارزشیابی

 روش پیش آزمون و پس آزمون

رده و در در این روش پیش از انکه کاراموزان دوره آموزش را آغاز کنند از آنها آزمونی به عمل آو

 عمل می آوریم. پایان نیز آزمون مجددی به

 روش آزمون عملکرد قبل و بعد آموزش

در  این روش هر یک از شرکت کنندگان پیش از آموزش آزمایش می شوند و بر پایه عملکرد 

ل می شغلی خود امتیاز می گیرند. با اتمام دوره آموزش دوباره از شرکت کنندگان آزمایش به عم

 آید و بر پایه عملکرد به او امتیاز می دهند.

 روش تجربی کنترل گروهی

در این روش دو گروه از افراد که از نظر مهارت  پیشرفته ترین روش ارزشیابی آموزش تلقی شده

ها، هوش و توانایی های یادگیری قابل قیاس با یکدیگر هستند بر پایه عملکرد شغلی ارزیابی 
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رضه شود به کار خود می شوند. گروه نخست را گروه کنترل می نامیم بی آنکه به آنها آموزش ع

 ادامه می دهند و گروه دیگر را که آموزش به آنها ارائه میگردد گروه تجربی می نامیم.

د از سه روش مطروحه در ارزشیابی، روش تجربی مطلوبتر است اما هزینه و زمان بیشتری را به خو

ش مطلوب به اختصاص میدهد. ضمن آنکه از نظر اخالقی محروم نگه داشتن گروه کنترل از آموز

 نظر نمی رسد.
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 شغلی پیشرفت هفتم: مسیر فصل

 می فقط مورد این در باشند. سازمان می کارکنان خود شغلی مسیر ریزی برنامه اساسی مسئول

 .کمک نماید تواند

پیشرفت شغلی به فرد توان و قدرت پیشرفت و در صورت لزوم ماندن در جای فعلی و یا عقب 

 نشینی می دهد.

 ند.یتگر و آگاه مدیرانی هستند که اهمیت پیشرفت شغلی و حرفه ای کارکنان را می دانمدیران حما
 

 شغلی پیشرفت مفهوم مسیر 7-1

 .وی کاری زندگی خالل در فرد، یک شغل با مرتبط تجربیات از ای مجموعه -

 سالیان طول در فرد یک کاری تجربیات و ها فعالیت ها، نقش ها، پست از ای مجموعه -

 .وی اشتغال

 در پست یا نقش یک از بیش نمودن تجربه معنای به ها پست از ای مجموعه مفهوم -

 .فرد است یک کاری زندگی

 ابعاد داری عینی ابعاد بر عالوه شغلی پیشرفت مسیر که است این مفهوم به تجربیات واژه -

 .می باشد نیز ذهنی

 

 شغلی شرفتپی مسیر مدیریت در فردی و سازمانی اجتماعی، عوامل نتایج 1-7شکل 

 کتاب مطالعه شود. 159صفحه 

 

 شغلی مسیر توسعه و هدایت در پشتیبانی و حمایت شغلی پیشرفت مسیر فعالیت اساسی هدف

 .می باشد کارکنان

 :شغلی مسیرپیشرفت اصلی اهداف
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 پشتیبانی و حمایت در راستای هدایت و توسعه شغلی کارکنان 

 کاهشناکارآمدیناشیازابهامهدفوانگیزشپایین

 کمکبهکارکناندرعبورازموانعیکهدرترفیعمواجههستند

 آموزشکارکنانبرایوظایفآیندهسازمان

 توسعهفرهنگسازمانیبراینهادهاییکهانتظاراتمسیرشغلیباالییدارند

 کشفاستعدادهایبالقوهکارکنانوکمکبهتثبیتهدفهایمسیرشغلیجدید

 توسعهزمانسا در نوآوری 

 
 

 شغلی مسیر مراحل 7-2

 تشکیل آورد می دست به خود زندگی طول در فرد که کاری های موقعیت سری یک از شغلی مسیر

 .شده است

 قیتر عمودی راستای در چه اگر باشند، داشته افقی راستای در متفاوتی های شغل توانند می افراد

باشند )کن و  داشته موفقی شغلی یرمس که شود می باع  آنها گسترده تجربیات ولی نکرده اند

 همکاران( .

 :کنند می طی شغلی مسیر طول در را مجزا مرحله چهار حداقل افراد

 سال( :  26-21سن بین ( استقرار مرحله -1

 فرد شغلی آغاز زندگی -

  خود بالقوه های توانایی از عدم اطمینان  -

 و اخذ بازخور از آنانتر  تجربه با کارکنان و اتکای فرد به راهنمایی و حمایت رؤسا -

 معین شغل مسیر و سازمان شغل، یک به خود کردن متعهد درباره ها اتخاذ اولین تصمیم -

 خود های توانایی با وآشنایی ها پیدا کردن فرصت  -

 سال( : 40-26مرحله پیشرفت )سن بین  -2



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

110 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 شغل در پشرفت افراد -

 همکاران( دیگر و رؤسا حمایت به کمتر )نیاز مستقل کار توانایی -

 خود مدت شغلی بلند بررسی اهداف -

 سال( : 60-40مرحله نگهداری )سن بین  -3

 فرد شغلی های توقف موقعیت -

 شغل های پیشرفت حداکثر به نایل شدن -

 تجربه  کم افراد به کمک  -

 مشکالت با تواند می نیستند راضی خود شغلی زندگی از که کسانی بحران نیمه عمر )برای -

 باشد( همراه روانی و روحی

در جهتی دیگر  خود شغلی های تالش در سوق دادن سعی و ها راه سایر بررسی و ابیارزی -

 سبب مرحله این در شکست .یابد می ادامه آنها توسعه و رشد شوند موفق کار این در )اگر

 شود( می زودرس افول و خروج

 :  )باالتر و 60 خروج )سن مرحله -4

 سازمانی از بین رفتن ارتباطات -

 بازنشستگی آمادگی برای دوران و بیشتر اوقات فراغت تفاده ازشخص برای اس آماده -

 خود تجربیات و دانش در اختیار دیگران گذاشتن -

 رضایت از زندگی شغلی و ترک آن )برای کسانی که از زندگی شغلی خود راضی هستند( . -
 

 شغلی مسیر مراحل و نیازها بین :رابطه 1-7جدول 

 اطمینان نیازها

- 

 اطمینان

امنیت-  

پیشرفت-  

احترام-  

استقالل-  

پیشرفت-  

استقالل-  

احترام-  

 خودیابی

21-26  سن  40-26  60-40 و  60 

 باالتر
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مراحل مسیر 

 شغلی

قبل از 

آغاز به 

 کار

مرحله 

 استقرار

مرحله 

 پیشرفت

مرحله 

 نگهداری

مرحله 

 خروج

 

 شغلی پیشرفت مسیر توسعه 7-3

ت که سازمان با کمک آن بهره وری فعلی : توسعه مسیر پیشرفت شغلی وسیله ای اسووکبنظر  

 کارکنان را افزایش داده و آنها را برای دنیای در حال تغییر آماده میکند.

 درباره توسعه مسیر پیشرفت: الگان مک نظر

 انسانی پرورش منابع محوری های موضوع و ها نظریه از یکی عنوان به  -

 هابه عنوان یکی از سه فعالست اصلی اثرگذار بر سازمان -

تمرکز اصلی بر همنوایی مسیر شغلی افراد با مسیر شغلی سازمان )جهت تحقق بهینه  -

 نیازهای فرد و سازمان(

در گذشته بیشتر به منظور جذب و نگهداری کارکنان مستعد و تسهیل زندگی کاری آنان به  -

 کار گرفته شده است.

 

 یک نظریه راهبردی شده است:بنا به دالیل زیر در سالهای اخیر مسیر پیشرفت شغلی تبدیل به 

 سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی به کارکنان منعطف و دانشی نیاز پیدا کرده اند. -1

ت تغییر نگرش در کارکنان ماهر پدید آمده وآنها از وفاداری به کارفرمایان به سوی شناخ -2

 خود به عنوان افرادی آزاد و مستقل رفته اند.

ه فقط ده اند که باید از توان کل کارکنان استفاده کنند نسازمانها اکنون به این شناخت رسی -3

 حفظ عده ای منتخب .

 

 شغلی پیشرفت مسیر مدیریت
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 و قوت نقاط ها، ارزش عالیق، کارکنان آن در که است فرآیندی شغلی پیشرفت مسیر مدیریت

 اساس بر و شناسند می را خود کاری موجود تهدیدات و ها فرصت و نموده بررسی خود را ضعف

 اهداف کسب منظور به هایی استراتژی بعدی گام در و کرده تنظیم را خود مسیر شغلی اهداف آن

 .کنند می را طراحی شده تعیین پیش از

 :شغلی پیشرفت مسیر مدیریت اهمیت الف: دالیل

 :موجب سازمان دیدگاه از شغلی پیشرفت مسیر بر مدیریت نبود

 متخصص انسانی نیروی کمبود 

 انسانی ینیرو کم تعهد 

 انسانی نیروی توسعه و آموزش جهت شده صرف منابع اثربخشی عدم 

 

 :موجب شغلی پیشرفت مسیر بر مدیریت نبود نیز کارکنان دیدگاه از

 کارکنان استیصال 

 خود سازمان برای ارزشی بی احساس 

 سازمان سازی کوچک یا ها ادغام مجدد، سازماندهی دلیل به جدید شغل یافتن در دشواری 

 .ی شودم ها

 ب: روند مدلهای مدیریت بر مسیر پیشرفت شغلی

 .است فرد خود عهده به شغلی پیشرفت مسیر بر مسئولیت امروزه

 

 تشریح دو مدل مسیر پیشرفت شغلی ناپایدار و بدون مرز 2-7شکل 

ت مسیر مدیریت بر مسیر پیشرفت ،                   مدیریت بر مسیر پیشرفت              مدیری

 رفتپیش

 متمرکز در سازمان                           ،توسط سازمان و کارکنان                 متمرکز برکارکنان                 
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 مسیر مسئولیت سازمان، در متمرکز یا سنتی شغلی پیشرفت مسیر بر مدیریت های مدل در

 پیشرفت

 ارتقاء کارکنان هدف و عمودی مانی،ساز سطوح در است. حرکت سازمان عهده بر کارکنان شغلی

 .باشد می حقوق افزایش سازمانی و
 

 ناپایدار شغلی پیشرفت مسیر ج: مدل

 باستان یونانیان .شده است گرفته تویوس پری بنام باستان یونان خدایان نام از ناپایدار واژه

 .آورد در غیره و آتش درخت، مانند مختلف اشکال به را خود تواند می خدا این که بودند معتقد

 کسب شامل که است فرد خود توسط شغلی مسیر بر مدیریت فرآیند ناپایدار، شغلی پیشرفت مسیر

 .شود می شخص کاری مراحل در مضاعف های آموزش و ها مهارت تجربیات،

 مسیر دارای یابد. فرد می تحقق پیوسته های آموزش بر اساس مدل این در فرد کاری توسعه

 وی بلکه کند نمی فعالیت سازمان یک در فقط خود کاری دوره طی لزوما یدارناپا پیشرفت شغلی

 به دستیابی در سعی خود کاری سالیان طول در که باشد می خود شغلی برای مسیر هدفی دارای

 .کند می هدف آن

 .است درونی غالبا ناپایدار شغلی پیشرفت مسیر دارای فرد برای موفقیت معیارهای
 

 ناپایدار شغلی پیشرفت مسیر و سنتی شغلی پیشرفت مسیر مقایسه 2-7جدول 

 مسیر پیشرفت شغلی ناپایدار مسیر پیشرفت شغلی سنتـی ابعاد

 هدف
افزایش  –ارتقاء 

 حقوق

 –های ذهنی موفقیت
 روانی

 امنیت شغلی قراردادهای روانی
استخدام پذیری به 

 منظور داشتن انعطاف
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 افقی عمودی حرکت در سطوح سازمانی

ئولیت مدیریتمس  بر عهده فرد بر عهده سازمان 

 تخصص چگونگی انجام کار یادگیری

 کسب تجربیات کاری
تاکید بسیار بر 

های رسمیآموزش  

تاکید بر توسعه شخص 

 فرد

 

 که است این مفهوم به مرز، بدون شغلی پیشرفت مرز: مسیر بدون شغلی پیشرفت مسیر د: مدل

 دهایواح بین سازمان یک مختلف مرزهای بین اجبار یا انتخاب به بنا خود کاری سالیان در خالل فرد

 .شود می جابجا مختلف های سازمان میان یا سازمان مختلف یک

 :هستند زیر شرح به مرز بدون شغلی پیشرفت مسیرهای شدن متداول دالیل

 .دهند کارکنان به را العمر مادام استخدام تعهد توانند نمی ها سازمان -

 .نیستند مراتبی سلسله ساختار دارای گردی ها سازمان -

 .شده اند منعطف بسیار قوانین -

 .دارند اختیار در انتخاب برای را مختلفی های گزینه متخصص، کارکنان -

 

 شغلی پیشرفت مسیر ریزی برنامه

رزشها اشود و شامل ارزیابی عالیق، تواناییها،  می ختم شغل و سازمان پیشه، انتخاب به فرایند این

 فردی وبررسی شغلهای جایگزین می شود. واهداف
 

 شغلی مسیر ریزی برنامه موضوعات و شغلی مسیر مراحل 3-7جدول 

 کتاب مطالعه شود. 168صفحه 

 

 :است زیر منبع همه یا بعضی شامل شغلی مسیر ریزی برنامه به مربوط منابع

 ستا موجود کارکنان برای که شغلی مسیر منابع و ها فرصت به مربوط ارتباطات -
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 های موقعیت و ها توانایی ها، عالقه ارزیابی به کارکنان تشویق برای آموزشی های کارگاه -

 شغلی مسیر توسعه های برنامه کردن و مشخص شغلی

 انسانی منابع واحد یا کارکنان یا مدیران توسط شغلی مسیر مشاوره -

 لمسائ شناسایی یبرا که ها رسانه سایر یا ویدئو کتاب، مانند توسعه خودآموز دیگر منابع -

 اند شده گیری جهت مسیر شغلی و زندگی

 توانایی و ها نگرش ها، عالقه تعیین برای را مختلفی های آزمون که ارزیابی های برنامه -

 .اورند می فراهم شغلی مسیر به اهداف مربوط های

 

 هبود جودمو شغلی مسیرهای چه که دهد توضیح افراد به که بایستی می سازمان ،مرحله استقرار در

 است.   نیاز مورد آنها در پیشرفت برای هایی توانایی و ها چه مهارت و

 .ارزیابی های تکنیک و و خودآموز مطالعاتی منابع آموزشی، های کارگاه

 .است بسیارضروری ها رسانی اطالع گونه این برای زیردست-سرپرست روابط
 

 ایه توانایی توانند می کارکنان که مهم های پست از را کارکنان باید ،سازمان در مرحله پیشرفت

 .کند آگاه نشان دهند بهتر را خود

 ا آنها ر با مقایسه در کارکنان موفقیت و مدت بلند در شغلی های وضعیت از همچنین باید سازمان

 .کند ارائه

 هفتجاگر خود شغل در خواهند می که تر تجربه کم و تر جدید نیروهای با افراد ،نگهداری مرحله در

 و

 .دارد سروکار کنند رشد

 دبگیر تصمیم است ممکن و دهد می قرار مجدد ارزیابی مورد را خود شغل و خود فرد مرحله این در

 .کند انتخاب را شغل بهتری
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 دریابد تا دهد قرار فرد اختیار در سازمان جامعیت زمینه در اطالعاتی باید سازمان مرحله این در

 .دارد سازمان کل در تأثیری او چگونه نقش که

 ار اطمینان این ای، مشاوره خدمات بر عالوه که کند عمل نحوی به باید ، سازماندر مرحله خروج

 تجربیات که شود فهمانده فرد به نحوی به همچنین و ندارد مشکلی مالی نظر که از بدهد شخص به

 است. ارزش با همچنین او

 

 لنگرگاه های مسیر شغلی 7-4

شغلی مسیری است که عالئق و استعدادهای فرد را در نقطه مناسب به طلب بهترین انتخاب مسیر 

 و نیازهای او متصل نماید.

 :دارد وجود کلی پیشنهادهای بعضی شغلی مسیر انتخاب با رابطه در

 .آید نمی خوششان مشابه کار انجام از همه .است متفاوت افراد ای حرفه ترجیح -

 .شوند می خشنودتر و کارآمدتر دهند می انجام را اهمیتی با کار که کنند فکر افراد اگر -

 هکرد پیدا را زیادی مشترک نقاط کنند می فعالیت کاری مشابه عرصه در که کسانی با افراد -

 .شود می تر اثربخش آنان مشترک فعالیت و کنند می بهتری برقرار ارتباط و

 

ابد و یاستعدادهای خود آگاهی می  لنگرگاه ها نقاطی است که فرد به نسبت به انگیزه ها و ارزشها و

 به تدرج این نقاط باع  پایداری و استقرار همبستگی مسیر پیشرفت شغلی میشود.

 

 :است نموده شناسایی را شغلی مسیر لنگرگاه دسته هشت شاین

 کارکردی های مهارت از ای مجموعه پیرامون شغلی پیشرفت مسیر :فنی /کارکردن شایستگی .1

 که

 در استخدام برای فرد .شود می سازماندهی شود، می کارگرفته به ها سازمان از یتعداد در اغلب

 .دارد تمایل تخصصی و فنی مشاغل و ها موقعیت
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 به گرایش افراد این .باشند ارشد مدیر اند مایل که هستند دیگری افراد :مدیریتی . شایستگی2

دارند،این  قدرت کارگیری به و ندیگرا دادن قرار تأثیر تحت مشکل، و سخت مسایل حل تحلیل و

 .نمایند می انتخاب را برساند اهداف این به را آنان شغلی که مسیر اشخاص
 

 افراد این باشند خود محصول طراح دارند دوست که هستند دیگری افراد :کارآفرینی /خالقیت .3

 در

 .شوند می جدا رکا از بروکراسی تشکیل و سازمان شدن بزرگ با .موفقند کوچک های شرکت اداره
 

 از برخوردار هستندکه کاری های موفقیت جویای بعضی اشخاص :وابستگی عدم و استقالل .4

 زا که هستند مشاغلی به متمایل افراد این .باشد سازمانی بندهای و قید از لحاظ آزادی حداکثر

 .زیادی برخوردارند عمل آزادی
 

 دنبال مناسب رفاهی و بازنشستگی برنامه کی شکل در را خود شغل افراد این :ثبات و .امنیت5

 می

 اینها بیشتر تمایل دارند عضو سازمان بمانند..کنند

 اینیازه رفع نیز و مقدس آرمانی کردن دنبال و خدمت برای فرد :ایثار و گذشتگی ازخود و .خدمت6

 جامعه به کمک درباره شخصی ارزشهای با کاری های فعالیت تنظیم به.شود می برانگیخته دیگران

 .دارد تمایل
 

 رقیبان از برد یا دشوار مسائل حل عمده، موانع بر شدن چیره برای فرد :محیطی های چالش .7

 ورزش و نظامی رهبری نظیر شغلی مسیر به متمایل افراد این .شود می برانگیخته بسیار سرسخت

 .هستند ای های حرفه
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 به بک زندگی برانگیخته میشوند وعالقمنداین افراد اصوالً از طریق تعادل با س :زندگی .سبک8

 مانند هستند حرفه هایی به متمایل افراد این .دیگرانند از روزانه مراقبت اختیار نظیر موضوعاتی

 .دائمی باشد یا وقت نیمه ماهیت لحاظ از تواند می که فروشنده و پرستاری تدریس،

 

 :پذیر انعطاف شغلی پیشرفت مسیر 7-5

 .شود می گسیخته کار و کسب حیات و نشگاهدا پیوند رفته رفته

 .یابد می کاهش ها سازمان عمر

 تهیاف گرایش غیرمتمرکز ساختار به باشند داشته انطباق شتابان تغییرات با اینکه برای ها شرکت

 .شوند می دهی سازمان باشند خودگردان بتوانند که کوچکی شکل واحدهای به و

 از نیز ها حرفه از بعضی و آیند می وجود به جدید های فهحر و کارها فناوری و علم پیشرفت با

 .شوند می فعالیت خارج صحنه

 ورقابت بین کارکنان داخل و خارج سازمان و حتی نیروهای کاری خارج از کشور افزایش می یابد 

 چنانچه کارکنان نتوانند خود را توسعه دهند کم کم شانس ادامه همکاری با سازمان را از دست

 .میدهند

 لقبی از هایی نگرش به را خود جای سازمانی، شهروند سازمانی، تعهد قبیل از سازمانی های ارزش

 .دهند می ... و فردی مالکیت استقالل فردی،

 در مدیریت سنتی نقطه عطف مسیر شغلی سازمان بود ولی اکنون افراد بیشترین تاثیر را دارند.

 

ار واترمن و همکارانش هست بدین معنی است که حاصل ک« مسیر پیشرفت شغلی انعطاف پذیر»

توانند بکه سازمانی به کارکنانش کمک میکند که مهارتهای خود را ارزیابی کنند و به روز نمایند تا 

یگر خود را با نیازهای در حال تغییر کسب و کار وفق دهند یا به آمادگی الزم جهت کار در جای د

 برسند.
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 به نیز -کالیفرنیا شغل پیشرفت مسیر بخش مرکز مدیر -واترمن همکار نویسندگان از یکی

 توانایی را شغلی پیشرفت مسیر خوداتکایی و است کرده اشاره شغلی مسیر پیشرفت خوداتکایی

 به نگرش ( تغییر حال در سرعت به محیط یک در فرد کاری یک زندگی فعاالنه مدیریت

 .کرده است تعریف )سازمان بیرون یا درون خوداشتغالی
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 کارکنان عملکرد هشتم: مدیریت فصل

 .دارد بستگی آن کارکنان عملکرد به به زیادی حد تا سازمان هر موفقیت

از آن بررسی  هدفگیردکههادرمقاطع پایانی سال ارزیابی عملکرد صورت میمعموالً دراکثر سازمان

 این اهداف به روشنی تبیین باشد. اما از آنجا که معموالً اهداف سازمانی میمیزان دستیابی افراد به 

اند، ارزیابی عملکرد به اظهار نظر شخصی مدیران مافوق تبدیل گردیده و همچنین دوره اثر نشده

 گذار بازبینی نیز محدود به بازه زمانی چند هفته آخر خواهد شد.
 

 عملکرد مدیریت مفهوم 8-1

 اهداف و شغلی انتظارات ردمو در کارکنان و مدیران آن طی که است فرآیندی عملکرد مدیریت

 یارزیاب و نظارت مورد مربوطه، زمانی بازه در کارکنان عملکرد و رسیده توافق خود به عملکردی

 .گیرد می قرار

تعیین  طریق از سازمانی اهداف به دستیابی از اطمینان برای ای وسیله عملکرد مدیریت

 .عملکردهاست مستمر بازبینی و استانداردهای عملکردی
 

 عملکرد مدیریت فرآیند 8-2

 نمود: خالصه کلی مرحله پنج در را عملکرد مدیریت فرآیند توان می

 نظام تا گردد مشخص کامال سازمانی و واحدهای سازمان کلی اهداف باید اول مرحله در -1

 نماید.  صحیحی اتخاذ استراتژیک انطباق و گیری جهت ،عملکرد مدیریت

 عملکرد ریزی برنامه سازمانی، فرآیندهای و مشاغل تحلیل بر تمرکز با بعدی مرحله در -2

 پذیرد.  می صورت مختلف برای مشاغل

 شود.  گرفته، انجام صورت ریزی برنامه اساس بر افراد عملکرد باید سوم، مرحله در -3

 باشد.  می عملکرد ارزیابی ، چهارم مرحله -4
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 آن خروجی نتایج از که ددار قرار عملکرد و بازآفرینی بازبینی مرحله ارزیابی، انجام از پس -5

 .پذیرد می صورت عملکرد مجدد ریزی برنامه
 

 عملکرد مدیریت های نظام در رایج مشکالت 8-3

 روی تمرکز از عبارتند که دهد روی عمده مشکل دو است ممکن عملکرد مدیریت های نظام در

 .فرایند تمرکز روی و افراد

 تمرکز روی افراد :

 ی همکاران خود میپردازند تحت تاثیر احساسات ارزیابی را درستممکن است افراد که به ارزیاب

 انجام ندهند و نتایج آن غیر واقعی باشد.
 

  :فرایند روی تمرکز

 .پذیرد صورت درستی ارزیابی که شوند مانع توانند می سازمانی های روش و ها سیاست

 در بودجه یا نشود، جامان درستی به ارزیابان آموزش عملکرد، مدیریت فرایند در که صورتی در

 ندم بهره آن از شرایط واجد افراد همه که نباشد میزانی به عملکردی پاداش شده برای گرفته نظر

 هنتیج که داشت انتظار توان نمی و یابد می کاهش عملکرد نظام مدیریت به افراد اعتماد گردند،

 .نماییم دریافت آن از را مطلوب
 

 عملکرد ارزیابی و ارزیابی تعریف 8-4

 «  هرچیز ارزش یافتن عمل از است عبارت ارزشیابی»: دهخدا نامه لغت در

 میکند؛  معین را چیز هر ارزش که کسی از است عبارت ارزیاب»نیز  معین فرهنگ اساس بر

 «.بها و ارز تعیین دار رشته سر و کارشناس

 بررسی و سنجش رچیز،ه بهای و ارزش یافتن عمل ارزیاب، عمل از است عبارت ارزیابی»همچنین 

 «. آن ارزش کردن برآورد و هرچیز حدود
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 طور به و معین فواصلی در کارکنان کار آن وسیله به که است فرآیندی عملکرد، از ارزیابی منظور

 .گیرد می قرار سنجش و مورد بررسی رسمی،
 

 عملکرد ارزیابی فرآیند 8-5

 .دارد نیاز ارزیابی سیستم نوع یک از بیش به سازمان غالبا

 

 فرآیند ارزیابی عملکرد )مراحل مختلف ارزیابی عملکرد( 1-8شکل 

 اهداف از ارزیابی عملکرد مشخص میشود 1مرحله

ها با توجه به استانداردهای وضع شده به افراد تفهیم میشود چه انتظاراتی از آن 2مرحله

 میرود

 عملکرد واقعی افراد اندازه گیری میشود 3مرحله

 واقعی افراد با استانداردهای وضع شده مقایسه میشود عملکرد 4مرحاه

نتایج این مقایسه با فرد در میان گذاشته شده و در صورت لزوم اقدام اصالحی  5مرحله

 صورت میگیرد.
 

 عملکرد ارزیابی اهداف 8-6

 مهم ترین اهداف کالن ارزیابی عملکرد:

 وری بهره یا کار بازدهی ومدیریت تعیین -

 کارایی تعیین -

 کارآمدی عیینت -

 محصول معینی مقدار میان نسبت یا تولیدی واحد یک تولید قدرت و میزان : وری بهره یا بازدهی

 .عامل تولید چند یا یک از به مقدار معینی

 .است شده گرفته کار به که عواملی مقدار به شده تولید مقدار نسبت  :کارایی
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 ها ) اثربخشی ( مأموریت مانجا یا و اهداف تحقق در موفقیت میزان  :کارآمدی

 

 :اند کرده ذکر عملکرد ارزیابی از استفاده برای اصلی دوهدف همکارانش و شرمن

 های فعالیت از وسیعی دامنه برای را الزم های ورودی ارزیابی های برنامه :اداری اهداف -1

مثل پرداخت پاداش،ارتقای شغل،خاتمه خدمت،و .آورند می فراهم مدیریت منابع انسانی

 ابه جایی بر اساس ارزیابی عملکرد.ج

 اطنق درباره بح  برای الزم بازخور ارزیابی، افراد، توسعه نظر نقطه ای: از توسعه اهداف -2

 .آورد می فراهم را ضعف افراد و قوت

 برای توسعه رشد و های برنامه گرفتن نظر در و آموزش به عملکرد، ارزیابی جدید رویکردهای

 .می کنند تأکید افراد

 

 رابطه میان ارزیابی عملکرد با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی 8-7

 نظام ارزیابی عملکرد با ارائه بازخورد مناسب و شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان ،اطالعات

 دهد. ارزشمندی را در اختیار مدیران قرار می

 :برد بهره زیر موارد در توان می عملکرد ارزیابی نتایج از

 تمهار و توانایی دانش، در که اطالعاتی از استفاده با :انسانی منابع ریزی نامهبر نظام -1

 در که برد پی انسانی منابع ضعف و قوت نقاط به توان می آید می دست کارکنان به های

 .باشد می انسانی ضروری نیروی ریزی برنامه

 برای معیاری واندت می جدیدالورود نیروهای عملکرد ارزیابی انتخاب: نتیجه و جذب نظام -2

 .باشد بعدی یابی کارمند برای انتخاب و جذب های روایی آزمون و اعتبار

 سنجی نیاز هنگام در مخصوصا را مناسبی اطالعات تواند می عملکرد آموزش: ارزیابی نظام -3

 .آورد فراهم انسانی منابع نظام آموزشی برای
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 الزم موارد کارکنان قوت و ضعف نقاط شدن مشخص کارکنان: با بهسازی و توسعه نظام -4

 .شود می مشخص قوت نقاط توسعه و ها ضعف برطرف نمودن برای

 مدیریت نظام از آمده دست به اطالعات از استفاده پروری: با جانشین و شغلی مسیر نظام -5

 پست برای افرادمناسب و افراد مناسب شغلی مسیر افراد، ضعف و قوت و نقاط عملکرد،

 .وندش شناسایی می مختلف های

 جبران نظام وجود ها سازمان در موفقیت ملزومات از یکی که آنجا مزایا: از و حقوق نظام -6

 و ارزیابی نظام وجود باشد، می کارکنان عملکرد بر مبتنی و عادالنه و پاداش خدمات

 .رسد می نظر ضروری به عملکرد مدیریت

 

 عملکرد ارزیابی معیارهای 8-8

 :شود می دسته تقسیم دو به کنندگان ارزیابی عمل ماهیت به وجهت با عملکرد ارزیابی معیارهای 

 تأیید و تصدیق قابل هم دیگران توسط که هایی ارزیابی از است عبارت :عینی ارزیابی -

 .باشد

 نمی تأیید و تصدیق قابل دیگران توسط که هایی ارزیابی از است عبارت :ذهنی ارزیابی -

 .باشد خود مرئوس از یسرپرست شخصی های قضاوت است ممکن .باشند

 می سازمان در عینی ارزیابی استقرار است، نظر مد عملکرد ارزیابی مبح  علمی بررسی از آنچه

 .باشد
 

 عملکرد ارزیابی رویکردهای 8-9

 )نسبی ( ای مقایسه رهیافت .1

 .باشد می ارزیابی شوندگان سایر با مقایسه در فرد رتبة و موقعیت جایگاه، تعیین دنبال به 

 این در استفاده مورد های روش .شود می ارزیابی سایرین عملکرد با مقایسه در کارکنان ملکردع

 :از عبارتند رهیافت
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 به توجه با عملکرد بدترین تا عملکرد بهترین از افراد بندی رتبه از است عبارت :بندی رتبه .1,1

  .شخصیتی های ویژگی ویژه به عملکردی ابعاد هریک از

 از: عبارتند روش این های یتمحدود از برخی

 است ساده نسبتا آن انجام -

 .شود می دهنده آزار و سخت باشد زیاد شوندگان ارزیابی تعداد که وقتی -
 

 با آنها زوج به زوج مقایسه طریق از کارکنان بندی رتبه از است عبارت :زوجی مقایسات . 2,1

 .عملکردی معیار یک بر مبنای یکدیگر

 روش این .گردد می مقایسه شوندگان ارزیابی همة عملکرد با مستقیم تصور به فرد هر عملکرد

 .باشد کننده گیج تواند می شود می زیاد شوندگان مقایسه که تعداد زمانی
 

 )مطلق( ای مقایسه غیر رهیافت .2

 .است استانداردهای عملکردی و معیارها اساس بر فرد هر عملکرد ارزیابی دنبال به

 .شود می ارزیابی سایرین عملکرد از مستقل فرد هر عملکرد
 

 ارزیابی برای خاصی طبقات اجباری، توزیع روش در :)اجباری  انتخاب( اجباری توزیع -1

 یک هر و باشند می مشخص و شده تعریف کامال طبقات این که گیرند، نظرمی در کارکنان

-متوسط-وبخ-)طبقه عالی.شوند می جایابی این طبقات از یکی در شوندگان ارزیابی از

 می استفاده گونه روایت و تشریحی های فرم سری یک از روش این ضعیف و........(.  در

 .شود می ساز مشکل شیوه این هم باشد مشابه کارکنان عملکرد اگر .شود

ی: در این روش مقیاسهایی برای سنجش عوامل مد نظر تعیین تصویر بندی رتبه مقیاس -2

 مقیاسی و تهیه عملکردی ابعاد از لیستیار میگیرد. میشود ودر ارزیابی مورد استفاده قر

 در را فرد هر امتیاز کننده ارزیابی و شده ارائه بعد هر ابعاد جلوی آن در فرد عملکرد برای

 بر فرد هر آن در که است شخصیتی ویژگیهای بر مبتنی روش این .نماید می ثبت آن
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 روش این خاص ویژگی .شود می بندی رتبه و ارزیابی فردی های ویژگی از مقیاسی اساس

 .باشد می عملکرد ارزیابی جهت کار آسانی

 و عملکرد ثبت و یادداشت از است عبارت حساس وقایع ثبت روش :حساس وقایع ثبت -3

ن که هایشا مسئولیت و وظایف انجام حین کارمندان بد یا و خوب بسیار گیری های تصمیم

 .کارآمدی واحد مربوطه داشته تاثیر مهم و به سزایی )چه مثبت چه منفی( روی

 مفاهیم از فهرستی ارزیابی روش : این )راهنما فهرست(لیست چک از استفاده روش -4

 کننده ارزیابی توسط که است شغلی مختلف های ویژگی دیگر و های شغلی عادت رفتاری،

 در .شود می گذاشته عالمت شونده ارزیابی فرد نسبت به فوق مفاهیم از جدولی صورت به

 .شود می داده نسبی ارزش یک فهرست در جمله هر به موزون فهرست نای

 کارکنان که است نتایجی ارائه شیوه این تدوین از هدف :بارس رفتاری بندی رتبه مقیاس -5

 سرپرستان که است این دیگر، هدف .بخشند بهبود را خود عملکرد پایه آنها بر بتواند

 شیوه تدوین در گام نخستین .کنند ایجاد اریرفت اصطالحات پایه بر را بازخورها بتوانند

 متوسط و شایسته، رفتار که است هایی نشانه و رویدادها گردآوری رفتاری، مقیاس

 .میکنند توصیف شغل های جنبه از یک هر برای را ناشایست

 مشابه رفتاری بندی رتبه بر مبتنی مقیاس روش با روش این :رفتار مشاهده مقیاس روش -6

 مقیاس های چارچوب تبیین زمینه در آنها تفاوت اما است، یکسان آنهامبانی  و بوده

 برای انتخاب ابعاد مختلف عملکرد آماری تحلیلکه ناشی از  است امتیازدهی نوعی و سنجش

 می گرفته کار به مهم رویدادهای یا رفتارها از دسته آن تعیین است. تحلیل آماری برای

 اثربخش غیر عملکرد از را اثربخش عملکرد و باشند می قابل ارزیابی روشنی به که شوند

 تنها رفتاری، بندی رتبه بر مبتنی روش ارزیاب در که حالی در ساخت تفکیک توان می

زینر و کاپلمن سه دلیل عمده برای  .آیند می بر کاری چنین عهده از ارزیابی متخصصان

 برتری روش مقیاس مشاهده رفتار ذکر می کنند:

 .کند مشخص می واضح طور به را دهد انجام باید فرد یک که را آنچه دقیقا این روش -
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 .کند می بیان را شود انجام فرد توسط نباید یا و باید که را رفتارهایی تمامی روش این -

 تر، حقیقی زیرا دارد، بیشتری پذیرش عموما رفتار مشاهده مقیاس روش بازخور -

 .تعصب است بدون و هدفمند

 .باشد می افراد عملکرد هدفگذاری برای رفتار مشاهده سمقیا روش بهتر قابلیت -

د شو می ثبت روز هر زیردستان، از یک هر واقعی عملکرد روش، این در :حال شرح بررسی -7

 .ودر پایان دوره این شرح حال بررسی شده و عملکرد فرد سنجش میشود

 استاندارد یک با مقایسه طریق از عملکرد روش این در :ترکیبی استاندارد مقیاس روش -8

 .ودش می محاسبه )استاندارد از تر پایین و استاندارد معادل استاندارد، باالتراز صورت به(

 تعیین و ریزی برنامه در مرئوس و رئیس مشارکت از است عبارت :هدف مبنای بر مدیریت -9

 فلسفه یک .پذیرد می صورت مرئوس و رئیس توافق با که کارکنان، آینده شغلی اهداف

 طرفینی توافق از حاصل اهداف به دستیابی میزان مبنای بر عملکرد آن در که است مدیریتی

 شیوه یک واقع در که هدف مبنای بر مدیریت روش در .شود می ارزیابی کارکنان و مدیر

 مشخص برای دوره را فرد هر عملکردی اهداف سرپرست استارزیابی شخصی شده 

 .گیرد می قرار ارزیابی مبنای زیردست توسط اهداف این تحقق میزان و نموده تعیین

 

 ارزیابی های روش معایب و مزایا مقایسه2-8جدول 

 شود. کتاب مطالعه 189صفحه
 

 عملکرد ارزیابی اصلی های روش 8-10

 دسته سه به سنجش مورد های شاخص ارزیابی حی  از توان می را ارزیابی متعدد های روش

 نمود: تقسیم

 ها ویژگی ارزیابی های روش -1

 رفتارها ارزیابی های روش -2
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 .نتایج ارزیابی های روش -3

 یذهن ذاتا بودن ، متداول و محبوبیت رغم علی ارزیابی بر اساس ویژگیها و خصوصیات ذاتی افراد

 .گرایند

 هتوسع اهداف برای شاید و ساخته فراهم را تری گرایانه عمل اطالعات رفتارها ارزیابی های روش

 .کند می ارائه ها روش سایر از را اطالعات گفت بهترین بتوان

تمرکز روشهای اندازه گیری نتایج نیز محبوبیت خاص خود را دارد چون بر نتایج قابل اندازه گیری م

 است.

 ارزیابی اصلی های روش معایب و مزایا مقایسه3-8جدول 

 شود. کتاب مطالعه 190 صفحه
 

 ارزیابی ابزارهای 8-11

 استفاده، مورد های قضاوت انواع :کرد بندی دسته طریق ود به توان می را ارزیابی های قالب

 .شود می سنجیده چیزی که بر تمرکز

 نسبی:  و قطعی های قضاوت

 می کار شغل مشابه یک در که کارکنانی که شود می خواسته مدیران از ها، سیستم از نسبی در

 دهند رتبه هم با مقایسه در کنند،

 هد،د نمی نشان را کارکنان عملکرد بین های تفاوت ین دلیل کهداردبه ا نیز مخالفانی نسبی رویکرد

 رد کارکنان بین گذاشتن تفاوت به مجبور را مدیران دهد، نمی ها رتبه تعریف از اطالعات دقیقی

 وشر این همواره عملکرد، تعریف در موجود اجمال دلیل به ندارد، وجود که تفاوتی کند می مواردی

 .خورد می افراد مورد در کلی تصمیمات درد به صرفا ست کها مواجه ابهام از سطحی با

 :مطلق قالب

 مشخص شده قبل از که استانداردهایی براساس را کارکنان عملکرد تا شود می خواسته مدیران از 

 .شود نمی مقایسه همکارانش با دیگر فرد روش این در .کنند ارزیابی است
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 .ستا بیشتر مطلق یا قطعی قالب در عدالت احساس

روش مطلق نیز محدودیتهایی دارد از جمله: ممکن است مدیران بدون تمرکز و سرسری به همه 

 نمره یکسان بدهند ،ممکن است سخت گیری یا آسان گیری مدیران در نتایج تاثیر بگذارد.

 دسته تمرکزشان مورد عملکردی های داده نوع اساس بر توان می را عملکرد ارزیابی های سیستم

 .کرد تقسیم ها خروجی و رفتارها خصایص، به کلی طور به توان می را ها داده این .دنمو بندی

 خصائص: 

 خود زیردست پایدار خصایص مورد در تا خواهد می فرد سرپرست از خصایص ارزیابی ابزارهای

 .کنند قضاوت

 و ژیانر دن،بو اتکا قابل قاطعیت، از عبارتند گیرد می قرار توجه مورد معموال که ای خصیصه چهار

 .وفاداری

و همچنین  عملکردی های ویژگی جای به فردی های ویژگی بر آن تأکید روش این ضعفهای نقطه

 ابهام موجود در ویژگیهاست.

 رفتارها: 

 ستهخوا فرد از اینکه جای به روش این در .دارد تمرکز فردی رفتارهی بر رفتار ارزیابی ابزارهای

 جای به مثال .دهد نظر فرد رفتارهای مورد در کند، صحبت فرد خاص توانایی مورد یک در تا شود

 یا دارد را ندیگرا با کار توانایی فرد اینکه مورد در باید نه، یا دارد توانایی رهبری فرد بگوید اینکه

 شودیا نه صحبت میکند. می جلسات حاضر سر سروقت آیا اینکه و نه
 

 کنندگان ارزیابی 8-12

 .است کنندگان ارزیابی انتخاب بعدی قدم شد، مشخص ارزیابی ابزارهای و معیارها که هنگامی

 نیروهای ،،کمیته ارزیابیتیم اعضای ها، رتبه هم ها، مافوق شامل است ممکن کنندگان ارزیابی

 .شوند مشتریان و ارزیابی شونده سرپرستی، تحت
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 بازخورد ارائه 8-13

نتایج  به بهبود بیانجامد باید عالوه بر ارزیابیبرای اینکه مدیریت ارزیابی عملکرد موثر باشد و 

 ارزیابی به کارکنان ارائه شود و به آنها بازخور داده شود. 

 نشان که هایی پیام .هستند مثبت بازخورد گویای دهند می نشان را باال عملکرد که هایی پیام

 .دارند نام منفی بازخورد است، بهبود نیازمند و عملکرد پایین دهنده

 شتهدا اطمینان بهبود و پیشرفت برای خود توانایی به فرد که است مؤثر زمانی تنها منفی وردبازخ

 .باشند

 ییک پیشرفت، برای الزم های مهارت شناخت برای افراد به کمک و نفس به اعتماد بنابراین ایجاد

 .است مؤثر منفی بازخورد بخشی اثر در که نکاتی است ترین مهم از
 

 درجه 360 بازخور 8-14

 خواهند افراد آن، به توجه با که دارد وجود بازخور به نسبت جامع اندازی چشم روش این در

 .دهند قرار ارزیابی مورد کنند، می قضاوت دیگران که همانگونه را، خود عملکرد کاری توانست

 چندجانبه است. بازخوری به دستیابی درجه، 360 بازخور

 .شد شروع 1960 و 1950 های دهه در انسانی طرواب جنبش از درجه 360 بازخود طلوع

 .شد می فراهم سازمان عمومی فرآیندهای جهت در سنتی شکل به بازخور / نظرخواهی

 قبیل از مشخص افراد به اطالعات ارائه و گردآوری جهت در اکنون درجه 360 بازخور های برنامه

 .دارند برمی گام ها آن کاری رفتارهای رؤسا و مدیران،

 .بود باال به رو بازخور فرآیند یک سنتی شکل به بازخور / اهینظرخو

 می شتال حداقل و کند می تمرکز و تکیه باال با رو بازخور در عمیقا درجه 360 بازخور های برنامه

 .آورد دست به را ها همرتبه و فرادستان مشتریان، تا بازخور کند

 .داد قرار بررسی مورد توان می مانساز تیم و ، فردی سطح سه را درجه 360 بازخور منافع
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 فردی سطح در -1

 ددریابن تا کند می کمک افراد به فرایند این و شود می نزدیکتر واقعیت به فرد ادراک -

 .چیست درباره آنها دیگران ادراک

 افراد مشخص میشود. رشد و توسعه نیازهای -

 پاسخگویی ارتقاء -

 .سازمانی فرآیندهای در افراد بیشتر مشارکت -

 فرد هر ضعف و قوت نقاط درک هب کمک -

 .کنند مدیریت توانند می بهتر را خود مشاغل و عملکرد افراد -

 

 گروه درسطح -2

 دهد می گسترش تیم اعضای بین را ارتباطات -

 کند می حمایت تیمی کار از ای توسعه فرآیند در تیم اعضای کردن درگیر با -

 

 سازمان سطح در -3

 سازمان داخل از ارتقاء سازی فراهم -

 مشتریان به دهی خدمات بهبود -

 مستخدمین برای مشاغل بهتر توسعه -

 آموزشی های برنامه به دهی جهت -

 مدیریت توسعه -

 تغییر فرهنگی افزایش و ارتقاء -

 زائد مدیریتی سطوح حذف -

 :شود می ذیل موارد شامل درجه 360 مؤثر بازخور سیستم یک ضروری عوامل
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چند منبع، انتخاب  یدارا یابیارز ستمیس کی یگام در طراح نیبازخور: اول یارهایمع جادیا -1

 دیبا یابیارز یارهایاست. انتخاب مع یرفتار لیپروفا کیو توسعه  یابیارز یارهایمع

 انتخاب داشته باشند. نینقش فعال در ا دیبا یابیدر ارز نفعیباشد و افراد ذ یمشارکت

 دمحدو شوندگان یابیارز نزدیک همکاران به را ارزیابی های تیم :ارزیابی های تیم انتخاب -2

 ها یمت این در نیز داخلی مشتریان باید منبع چند با ها ارزیابی به دستیابی به منظور .نکنید

 یزن را شونده ارزیابی ها تیم این و شوند می تشکیل نفر 8 تا 5 از باید تیمها .شوند لحاظ

 .گیرد می بر در

 یعتوز الکترونیکی یا و کاغذی های درفرمت توانند می ارزیابی های ها: فرم ارزیابی هدایت -3

 فرایند این انجام برای کارا های روش از یکی الکترونیکی پست سیستم از استفاده .شوند

 نمایند حاصل اطمینان کنندگان ارزیابی که شوند ایجاد هایی تا رویه است است. مهم

 رتصو ها رزیابیا )گمنام(نشان و نام بی صورت به و خواهد ماند محرمانه آنان های ارزیابی

 .پذیرد می

 صورت به باید ها داده شده، توزیع های فرم آوری جمع از خالصه: بعد های گزارش ایجاد -4

 تهیه باشد، فهم قابل کارکنان برای راحتی به که هایی فرمت در و آمده در جداولی خالصه

 .شوند

 صورت به تحلیل و تجزیه باید ها، ارزیابی خام نتایج با نتایج: همراه تحلیل و تجزیه -5

 .باشند شده متمرکز برای نقاط تشریحی

 عملکرد اصالح و بهبود جهت در ارزیابی نتایج از استفاده نهائی اصالحی: گام اقدام -6

 .است مستخدم

 سطح تحلیل در ارزیابی عملکرد 8-15

فردی  اگر عملکرد فرد در بررسیها مورد ارزیابی قرار گیرد میگوییم واحد ارزیابی یا سطح ارزیابی

 است.

 .است ناممکن تقریبا دیگران از فرد یک عملکرد تمایز و کردن جدا تیم در
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 را تیم عملکرد و اند نموده تیم ارزیابی به شروع اینسترومنت تگزاس و بوئینگ نظیر هایی شرکت

 .کنند می ارزیابی و اند گرفته نظر در کل عنوان یک به

 اقدامات و اصول به را خود تعهد حقیقت در ندکن می استفاده تیم ارزیابی از که هایی شرکت

 .دهند می نشان کیفیت جامع مدیریت

 احتیاجات بر مبتنی استانداردهایی تنظیم که است کنترلی سیستم یک جامع کیفیت مدیریت

 مرمست بهبود برای هایی فرصت شناسایی و استانداردها این مبنای بر عملکرد اندازه گیری مشتری،

 د.گیر می بر در را

 .هستند یکدیگر مکمل کامال عملکرد ارزیابی و جامع کیفیت مدیریت این نگاه با

 .کند می توجه کل یک عنوان به سیستم سطح در عملکرد به جامع کیفیت مدیریت

 .کند می تأکید فرد عملکرد به سنتی طور به عملکرد ارزیابی

 :است نموده ارائه را زیر نکات تیم ارزیابی برای زیگون

 بزنید گره تیم عملکرد نتیجه با را سازمان ایه هدف. 

 تا کند طی را مسیری چه باید تیم که نمائید مشخص و کنید شروع تیم مشتریان با را کار 

 .شود تأمین نیازهای مشتریان

 نقش فرد در عملکرد تیم ارزیابی شود(.دهید قرار سنجش مورد را تیم و فرد عملکرد( 

 کند ارائه را معیارهایی و ها شاخص تا دهید آموزش را تیم. 

 

 عملکرد ارزیابی در خطاها انواع 8-16

 اهاشتب یا ارزیابی ابزار و شیوه ضعف ارزیاب، شخص از را عملکرد ارزیابی خطاهای منشأ توان می

 آنها بودن ذهنی و ارزیابی های شاخص نمودن واضح عدم مانند عملکرد فرایندهای ارزیابی در

 .دانست

 :یابیارز خطاهای انواع

 ارزیابی زمان در احساسات دخالت 
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 شوندگان ارزیابی همة به که دارد تمایل کننده ارزیابی )گیری آسان ( مثبت ارفاقی خطای 

 .باالیی دهد امتیاز

 کنندگان ارزیابی همة به که دارد تمایل کننده ارزیابی )گیری سخت(منفی ارفاقی خطای 

 .دهد پایینی امتیاز

 تهگرف نظر در را عامل دو یا یک عوامل، تمام گرفتن نظر در جای به ارزیاب :ای هاله خطای 

 .دهد تسری کل ارزیابی به را آن و

 فتارهار دارای که هایی آن که معنا این به دادن، قرار معیار را خود به تمایل :من با متفاوت 

 .شوند می ارزیابی ضعیف رده در باشند، ارزیاب رفتارهای با خصوصیاتی متفاوت و

 برخورد در شده انجام تأثیر براساس افراد ارزیابی به تمایل :اولیه برخورد تعمیم خطای 

 .ارزیابی دوره طول در وی تحلیل عملکرد براساس نه اول

 یکدیگر با افراد مقایسه 

 هستند شبیه عالی سطح در ارزیاب فرد به بیشتر که کسانی ارزیابی به تمایل :من مثل. 

 جای به یکسان طور به خصوصیات تمام مورد در افراد یابیارز به تمایل :ها پاسخ مجموع 

 گیرد. قرار بندی درجه و ارزیابی مورد تک تک طور به ها خصوصیات آن اینکه

 آنها. فعلی کارکرد جای به آنها گذشته اساس بر افراد ارزیابی به تمایل :اضافی تأثیر 

 و ارزیابی مقیاس پیوستار رس دو از استفاده به میلی بی :متوسط یا مرکز به تمایل خطای 

 دقیق تعیین

 را شوندگان ارزیابی همة عملکرد کننده ارزیابی شوندگان، ارزیابی عملکرد میان تفاوت 

 .می کند ارزیابی متوسط

 عملکرد سنجش های مقیاس از کمی بخش به را خودش کننده ارزیابی :پایین تمایز خطای 

 .کند می محدود



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

135 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 در که وقایعی دهد می اجازه کننده : ارزیابی)کارکنان راخی رفتارهای(اخیر وقایع خطای 

 تأثیر تحت را او ارزیابی افتاده اتفاق شونده ارزیابی سوی از زمان ارزیابی های نزدیکی

 .دهد قرار

 قضاوت و ارزیابی شخصی تعصبات دهد می اجازه کننده شخصی: ارزیابی تعصب خطای 

 قراردهد. تأثیر تحت را او

  رزیاب تحت تاثیر ارزیابی شونده قبلی ،نفر بعدی را هم مشابه اولی مشابهت : ا خطای

 قلمدادکرده و ارزیابی مشابهی انجام میدهد.

 جنسی و نژادی تبعیض به گرایشات 

 ه کننده: ممکن است ارزیاب انگیزه کافی برای ارزیابی درست نداشت ارزیابی پایین انگیزه

 باشد.

 ادن امتیاز پایینقانونی: ترس از مجازات به دلیل د فشار 

 عملکردی های شاخص بودن نامناسب 

 ارزیابی تحت تاثیر این موضوع است که آیا عملکرد فرد وابسته )اسنادی( انتساب تئوری: 

. به عوامل داخلی تحت کنترل اوست یا تحت تاثیر عوامل خارجی غیر قابل کنترل برای اوست

 نتیجه ناگوارتر و قضاوت صورت آن در گردد اسناد درونی کنترل به فرد ضعیف عملکرد اگر

 .گردد اسناد بیرونی کنترل به که بود خواهد زمانی از بدتر ارزیابی

 ارتباط کننده ارزیابی با بتواند شونده ارزیابی اگر :دیگران نزد در خود تصویر مدیریت 

 را او برداشت دیگران، نزد در خود تصویر مدیریت اصول از طریق تواند می کند برقرار

 .او بگیرد باالیی از امتیاز و دهد قرار خود تأثیر تتح

 تأثر چندان وی ارزیابی که کند فکر اینطور ارزیاب که صورتی در :ارزیاب ضعیف انگیزه 

 یا تنزل یا شخص دستمزد کاهش موجب صحیح ارزیابی درصورت یااینکه باشد نمی گذار

 .یابد کاهش است ممکن صحیح درارزیابی ارزیاب انگیزه گردد، کسی اخراج
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 عملکرد ارزیابی از پس اقدام های استراتژی 8-17

ثل  ماگر نتیجه ارزیابی نشان دهد عملکرد پایینتر از حد انتظار فرد به علت نداشتن شرایط فردی 

 دانش، مهارت و... است معموالً راهکارهای زیر مدنظر قرار میگیرد:

 مجدد فرصت دادن و عملکرد اصالح برای راهکار و بازخور ارائه 

 افزایی مهارت برای گری مربی آموزش، سازی، توانمند های روش از استفاده 

 انگیزش یا فرد ساختن منظم برای  )تنبیه و پاداش ( انضباطی های برنامه به توسل 

 متناسب شغل یا مکان به فرد جابجایی یا شغلی گردش 

 سازمان از اخراج و موعد از پیش بازنشستگی 

 

 عملکرد ارزیابی های برنامه شکست عوامل 8-18

 .دارد خود کارمند واقعی عملکرد درباره کمی اطالعات مدیر

 .نیستند واضح و روشن افراد عملکرد ارزیابی استانداردهای

 .گیرد نمی جدی را ارزیابی مدیر

 .است نشده آماده کارمند با ارزیابی بررسی برای مدیر

 .نیست صادق و امین ارزیابی طول در مدیر

 .است ارزیابی برای الزم های مهارت فاقد مدیر

 .کند نمی دریافت را عملکردی مستمر بازخور کارمند

 اند. شده گرفته نظر در عملکرد به دهی پاداش برای که منابعی بودن ناکافی

 .باشند مؤثر غیر افراد، توسعه درباره جلسات

 .کند استفاده روشن غیر و مبهم زبان از فرآیند طول در مدیر
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 الزامات موفقیت نظام مدیریت عملکرد 8-19

افق از مهمترین الزامات اعتقاد و حمایت مدیران ارشد سازمان ،وضوح استانداردهای عملکردی و تو

 و مشروعیت به دستیابی ملزومات دیگر کارکنان و مدیران در هدف گذاری و برنامه ریزی است، از

 :نمود اشاره زیر دموار به توان می عملکرد مدیریت نظام تأثیرگذاری

 محور نتیجه معیارهای کنار در محور رفتار معیارهای از استفاده 

 نسبی و مطلق استانداردهای نمودن ترکیب 

 درجه 360 ارزیابی و متعدد های ارزیاب از استفاده 

 روایی و پایایی از اطمینان برای آنها شناسی آسیب و ها ارزیابی نتایج تصادفی بررسی 

 .ردعملک مدیریت نظام

 ارزیابی خطاهای کاهش برای ها ارزیاب به نیاز مورد های آموزش ارائه 

 انسانی کرامت حفظ و آنها شخصیت با افراد عملکردی نتایج زدن گره عدم 

 منظور به کارکنان به صریح اما دوستانه صورت به مناسب قالب در مداوم بازخور ارائه 

 فعالیت ها بهبود یا اصالح

 نتایج خصوص در خود اعتراضات اعالم منظور به افراد برای مناسب سازوکاری طراحی 

 ارزیابی

 مشخص های کاستی به دادن پوشش برای کارکنان سازی توانمند برای برنامه یک ایجاد 

 .شده
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 تانظام جبران خدمفصل نهم: 

 ایتنیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی در سازمان ها است و با استفاده از هوش و در

خود می تواند دیگر عوامل تولیدی را در جهت تحقق اهداف سازمان مدیریت کرده وموجب رشد 

 سازمان شود.

ار اهمیت نیروی انسانی بیشتر از سایر منابع دیگر درخور توجه است و مدیران سازمان ها با بک

 گیری موثر این منبع بهتر می توانند به خواسته ها و آرمان هایشان برسند.

تحقق رسیدن اهداف سازمان ها مدیریت می بایست شناخت کافی از نیروی انسانی شاغل  برای به

 در سازمان خود داشته باشد و از خواسته ها و خصوصیات فردی کارکنان خود اطالعات دقیق تری

 داشته باشد.

ش امدیریت با ایجاد انگیزه و رغبت عملکرد کارکنان خود را بهبود می بخشد.نظام پرداخت و پاد

 بعنوان یکی از مکانیزم های موثر جهت حصول اهداف سازمان می باشد.

پاداش بعنوان ابزاری مهم در جذب و نگهداری کارکنان می باشد که با مدیریت صحیح می توان 

 رفتارهای درست را ارزش گذاری کرد.

ر می ازمان اثبنابراین مدیریت پاداش به ظور بالقوه بر کارایی افراد و برنامه های استراتژیک س

 گذارد.

 

 نظریه های متداول حقوق و مزایا: 9-1

 نظریه عرضه و تقاضا (1

 نظریه هزینه زندگی (2

 نظریه قدرت پرداخت (3

 نظریه کارایی (4
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 نظریه عرضه و تقاضا:

ر نقطه نیروی کار به مثابه هر کاالی دیگری در معرض عرضه و تقاضا در بازار کار می باشد و مزد د

 تصات تالقی می کنند تعیین می شود.ایی که این دو محور مخ

ستراتژی این نظریه تحت تاثیر تفکر اقتصاد بازار می باشد و در تعیین حقوق و مزایا مالک انتخاب ا

 نظام پرداخت نخواهد بود.

 

 نظریه هزینه زندگی:   

 افزایش سالیانه حقوق باید باید به نسبت افزایش نرخ تورم در سطح کالن اقتصاد کشور رعایت

 اشد.ردد.همچنین نباید فراموش شود که برقراری این توازن خود می تواند یک عامل ایجاد تورم بگ

 

 نظریه قدرت پرداخت:   

 قدرت پرداخت و وضع مالی سازمان در تعیین نرخ دستمزد موثر است.کارگران به وسیله اتحادیه

ای افزایش نرخ دستمزد های کارگری میزان سود موسسه را به عنوان دلیل اصلی تقاضای خود بر

 اشد.و اضافه حقوق مطرح می سازند و این اقدام متاثر از قبول نظریه قدرت پرداخت کارفرما می ب

 

 نظریه کارایی:  

تاکید این نظریه برایجاد یک نوع رابطه معقول بین کم و کیف کار ومیزان دستمزد می باشد.تالش 

جمعی ودلسوزی هایشان در جهت تحقق هدف  و کوشش افراد در انجام وظایف انفرادی یا دسته

های سازمان باید به نحوی جبران شود تا انگیزه تالش افراد از طریق همبسته نمودن اهداف فردی 
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و سازمانی تقویت گردد.در برقراری ارتباط بین حقوق و مزایا باید مزایای بیشتر به مفید ترین افراد 

 تعلق گیرد.

ری وه وری منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری باع  افزایش بهره برقراری رابطه متقابل بین بهر

یت کالن اقتصادی و نهایتا افزایش تولید و در آمد ملی می شود ودر نتیجه منجر به افزایش کیف

 زندگی در سطح جامعه می گردد.

 مدیریت جبران خدمات 9-2

زیابی ران خدمات ابتدا باید ارمدیران متبحرتر باید درآمد بیشتری داشته باشند. برای مدیریت جب

 شغل نماییم .

 ارزیابی شغل 9-3

ان ارزیابی شغل فرآیندی است که به وسیله آن یک سازمان به صورت نظام مند برنامه پاداش وجبر

 خود را برقرار می کند .

ارزیابی شغل ها به صورت سلسله مراتبی در سازمان است که ارزش نسبی هر شغل را منعکس 

 ین معیار مناسب برای دستیابی به رتبه بندی،قسمت مهم ارزیابی شغل می باشد.می کند.تعی

هم در اکثر برنامه های ارزیابی شغلی از مسئولیت،مهارت،سعی و شرایط کاری به عنوان معیاری م

 استفاده می شود.

 مهارت عبارت است از شایستگی در خور توجهی که برای انجام عمل یا حرکتی یاد گرفته شده به

 کار می رود.
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 طراحی ساختار پرداخت 9-4

خت زمانی که ارزیابی شغل کامل می شود،داده های به وجود آمده به هسته های اصلی ساختار پردا

سازمان تبدیل می شوند.هدف مدیریت جبران خدمات ،طراحی یک ساختار اثر بخش هزینه است 

 را حفظ نماید.که می خواهد ایجادجذابیت وانگیزه کرده و کارکنان شایسته 

ساختار پرداخت باید کامال برای کارکنان مطلوب باشد.مطلوبیت به معنی حقوق ودستمزدی است 

 که برای تقاضا و الزامات شغل کافی می باشد.

 مدیریت پاداش 9-5

یک  پاداش عبارت است از پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد و درتعریف دیگری پاداش ارائه

ل و برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است)هلریگ پیامد خوشایند

 همکاران( .

نظام سیستم مدیریت پاداش ،راعبرد قدرتمند سازمان است که برای کسب عملکرد متعالی فردی 

 و سازمانی به کار گرفته می شود.

 انواع پاداش 9-6

 به شرح ذیل می باشد:

 پاداش بیرونی:

یی که از بیرون اداره شده و پیامد های ارزشمندی است که از یک نفر به شخص دیگر پاداش ها

بر اساس سلسله مراتب سازمانی صورت می پذیرد.رایج این پاداش ها عبارتند از اضافه 

 حقوق،ارتقا،مرخصی تشویقی،مزایا و....

 پاداش ذاتی یا طبیعی:
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یعی هنگامی که فرد کاری انجام م دهد رخ پاداش هایی که خود سازمان یافته هستند وبه طور طب

 می دهد.منبع اصلی پاداش های ذاتی مانند احساس شایستگی،توسعه شخصی و نظایر آن است.

 مدیریت عملکرد وپرداخت پاداش 9-7

مدیریت عملکرد الزاما با پرداخت حقوق مرتبط نیست.تحقیقات موسسه توسعه آمستردانگ نشان 

ریت یا متمایز هنوز هم عنصری مهم در تعداد زیادی از طرح های مدی داد که پرداخت های اقتضایی

عملکرد می باشد.عمدتا پرداخت براساس شایستگی از طرف بسیاری از سازمان ها به سه دلیل 

 مطلوب است:

 افراد را برای عملکرد بهتر و توسعه مهارت ها و شایستگی هایشان بر می انگیزد. -1

 مبنای آن عملکرد و شایستگی هر دو مهم است. پیامی را اعالم می دارد که بر -2

اعطای پاداش های متفاوت به افراد بر اساس عملکرد،شایستگی یا مشارکت آنها منصفانه و  -3

 عادالنه است.

 پرداخت مبتنی بر عملکرد  9-8

اعطاء پاداش بر اساس عملکرد،فارغ از اینکه برای عملکرد فردی ،عملکرد گروهی یا عملکرد 

 د،برای بسیاری از سازمان ها در قلب راهبرد پاداش جای دارد.سازمانی باش

رزش بیشتر کارکنان به پاداش از منظر حقوق پایه نگاه می کنند)شوستر و زینگهایم(.حقوق پایه ا

 هایی چون پیش بینی پذیری ،امنیت،تداوم را در خود دارد.

ا فردی به جای پرداخت شغل رپرداخت پایه و پرداخت متغیر مسلما عالقه سازمان را به پرداخت 

 نشان می دهد.همچنین عدالت و برابری داخل سازمانی مسئله مورد توجه سازمان ها دیگر نیست.
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 پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی 9-9

پرداخت مبتنی بر عملکرد فردی توسط ای سی ای اس بدین صورت تعریف می شود:روش پرداختی 

غلی ختی خود را به طور کلی یا جزیی از ارزیابی منظم عملکرد شکه فرد توسط آن افزایش در پردا

 خود دریافت می کتد.

شواهد تحقیقاتی ارئه شده توسط اورناتوسکی نشان می دهد که برخی از سازمان های پیشرو به 

مدیران خود بر اساس عملکرد شغلی حقوق پرداخت می کنند. این نوع پرداخت ها سیستم های 

 ن پوسی(نامیده می شوند.حقوقی سالیانه )ن

پرداخت مبتنی بر عملکرد فردی،در بسیاری از سازمان ها جهت تغییر فرهنگ و انعکاس ارزش 

 های جدید که مدیران ارشد الزم می دانند معرفی شده است.

 ضعف پیاده سازی سیستم پاداش باع  می شود که به پرداخت مبتنی بر عملکرد ارزش داده نشود.

 

 اش بر اساس عملکرد تیمی پرداخت پاد9-10

خی در پرداخت مبتنی بر تیم،پرداخت ها )یا پاداش های غیر مالی(،به اعضای تیم ها بر اساس بر

 معیارهای از قبل تعیین شده صورت می گیرد .

ه منجر کآرمسترانگ بیان می کند که اهداف پرداختی مبتنی بر تیم ،نوعی از رفتار را تقویت می کند 

 عملکرد موثر تیمی از طریق زیر می شود: به بروز وتداوم

 شناسایی دستاوردهای تیم و اختصاص پاداش به آن -1

 آشکار و روشن کردن هدفی که از تیم انتظار می رود به آن دست یابد. -2

 دادن این پیام به کارکنان که یکی از ارزش های سازمان کار اثر بخش تیمی است. -3
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از پرداخت مبتنی بر تیم استفاده کنند در دو گروه موقت تامپسون انواع تیم هایی را که ممکن است 

 ودایمی قرار داد.

تیم موقت :تیم هایی هستند که برای رسیدن به هدف تیمی مشخص تشکیل شده اند .تیم شامل 

 کارکنان مختلف  بخش وظیفه ایی سازمان می باشند .

ع انسانی یک فرایند ،یک تیم دایم: تیم هایی هستند که بر اساس یک وظیفه مشخص مانند مناب

 بازار محصول یا یک منطقه جغرافیایی تشکیل می شوند.

ل برای موفقیت سیستم پرداخت مبتنی بر تیم به نظر می رسد که تیم هویت آشکار و احساس استقال

داشته باشد و اعضای آن شامل افرادی باشند که کارهای به هم وابسته و انعطاف پذیر دارند 

 در کار تیمی هستند.وبازیگران خوبی 

واند آی آر اس بیان می کند که به کار گیری کند روش پرداخت مبتنی بر کار تیمی چهار دلیل می ت

 داشته باشد:

 مشکل شناسایی تیم ها -1

 مشکل ارزیابی همکاری فردی با تیم -2

ن بر تشویق کارکنان به باقی ماندن در تیم های با عملکرد باال و پاداش باال و اثر مخرب آ -3

 نعطاف پذیری سازمانیا

هنجار های گروهی تیم را تشویق به انجام وظیفه در سطحی می کندکه برای گرفتن پاداش  -4

 مالی الزم است و این امر موجب تحلیل رفتن تیم می شود.

 پرداخت پاداش بر اساس عملکرد سازمانی 9-11

های تسهیم  مشهور ترین روش پرداخت پاداش بر اساس عملکرد سازمانی از طریق برنامه

 مالکیت)مالکیت سهام( است.

 مزایای پرداخت مبتنی بر عملکرد:



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

145 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 مزایای مطرح شده برای پرداخت مبتنی برعملکرد به شرح ذیل می باشد:

 ایجاد انگیزه-

 ابالغ پیام صحیح-

 فراد بر اساس عملکردشانمنصفانه بودن پرداخت پاداش به ا-

 و شناسایی موفقیت ها اشفراهم آوردن ابزاری محسوس برای اعطای پاد -

 معایب پرداخت مبتنی بر عملکرد:

 معایب پرداخت مبتنی بر عملکرد عبارتند از:

 یک انگیزاننده قطعی نیست -

 دارای برخی اشکال سنجش و معموال ارزیابی می باشد. -

 اندازه گیری واقعی عملکرد دشوار است -

 نددر صورت تاکید نامناسب برعملکرد فردی،کار تیمی صدمه می بی -

 می تواند منجر به تورم پرداخت شود. -

 ظرح های پرداخت مبتنی بر عملکرد بر فرایند های مدیریت عملکرد موثر تکیه می نماید  -

 عملکرد کیفی را تضعیف می کند ،زیرا افراد بر دستیابی به اهداف کمی تمرکز دارند. -

 شود.می تواند منجر به نگرش کوتاه مدت به جای توجه به اهداف استراتژیک  -

 

 مزایای پرداخت مبتنی بر عملکرد 9-12

 ایجاد انگیزه -1

 ابالغ صحیح پیام -2

 منصفانه بودن پرداخت پاداش به افراد براساس عملکردشان -3
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 فرآهم آوردن ابزاری محسوس برای اعطاء پاداش و شناسایی موقعیت ها -4

 

 معایب پرداخت مبتنی بر عملکرد 9-13

 انگیزاننده قطعی نیست. -1

 الت در سنجش و معموال در ارزیابی است.دارای برخی اشکا -2

 اندازه گیری واقعی عملکرد دشوار است. شاید ارزیابی ها غیرمنصفانه و ذهنی یا ناسازگار -3

 باشند.

 در صورت تاکید نامناسب بر عملکردهای فردی، کارتیمی صدمه می بیند. -4

 مدیریت عملکرد بسیاری از سازمان ها، طرح های پرداخت مبتنی بر عملکرد را که بر فرآیند -5

 موثر تکیه کنند را ندارند.

 عملکرد کیفی را تضعیف می کند. زیرا افراد بر دستیابی به اهداف کمی تمرکز می کنند. -6

 می تواند منجر به نگرش کوتاه مدت به جای توجه به اهداف استراتژیک شود. -7

فانه ه ترین دلیل منصنکته: مزایای پرداخت مبتنی بر عملکرد بسیار بیشتر از معایب آن است. عمد

 بودن اعطای پاداش به افرادی است که عملکرد بهتری دارند.

 

 اصالح مدیریت عملکرد و پرداخت 9-14

ه اشکال اساسی این است که رابطه مستقیمی بین بازنگری عملکرد و بازنگری پاداش وجود دارد ک

 نامطلوب است.

 سنجش موارد بالقوه صورت گیرد.بازنگری عملکرد بایست با هدف بهبود عملکرد و بعضاً 

 اد.بایست نحوه ارزیابی و چگونگی تبدیل آن به افزایش پرداخت را به افراد یا تیم ها توضیح د
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 پرداخت براساس شایستگی 9-15

 پرداخت بر اساس شایستگی می تواند به صورت زیر تعریف شود:

انجام نقش های خودشان به روش پرداخت پاداش به افراد،بر اساس سطح شایستگی که آنها در 

نمایش می گذارند.پرداخت بر اساس شایستگی یک روش پرداخت به کارکنان برای توانایی انجام 

 کار توسط آنها است)آمسترانگ(

مدیران اغلب هنگام اندازه گیری عملکرد کارکنان گرایش به تمرکز روی خروجی های سخت یعنی 

ت عددی مورد محاسبه قرار می گیرند به جای آن شاخص های عملکردی که می تواند به صور

 فرایند های نرم یعنی فرایند هایی مانند کار کردن با دیگر اعضای تیم دارند.

مدیران اغلب نگران خروجی نهایی هستند تا نگران روش های انجام کار پرداخت بر اساس 

ین صورت که شایستگی ،ضعف سیستم پرداختی مبتنی بر عملکرد فردی را پوشش می دهد. بد

 فرآیندها و خروجی ها را به هنگام تعیین معیار های اندازه گیری در نظر می گیرد.

گیری  پرداخت مبتنی بر عملکرد فردی الزاما گدشته نگر است زیرا عملکرد را در طول گذشته اندازه

 می کند.این در حالی است که پرداخت بر اساس شایستگی آینده نگر است.

ی شایستگی را به عنوان مجموعه ایی از مهارت ها،دانش،توانایی ها،ویژگی هافلنری و همکاران 

رفتاری ودیگر صفاتی تعریف می کند که با ترکیب درست و شرایط مناسب رسیدن به عملکرد 

 مطلوب را پیش بینی می کنند.

 پرداخت مبتنی بر میزان مشارکت9-16

بایستی بر اساس کیفیت ورودی هایشان پرداخت مبتنی بر مشارکت مشخص می سازد که به افراد 

 )توانایی ها(وسطح موفقیت آنها)خروجی ها(پاداش داده شود.
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پرداخت مبتنی بر مشارکت ویژگی های پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر شایستگی را 

 با هم ترکیب می نماید.

 صمیمات پرداخت مبتنی برپرداخت مبتنی بر مشارکت می تواند به عنوان فرآیندی برای اتخاذ ت

قرار می  ارزیابی نتایج کار انجام شده به وسیله افراد و سطوح توانایی که این نتایج را تحت تاثیر

 دهد به کار برده شود.

 (پیشنهاد گردید،به معنای1999پرداخت مبتنی بر مشارکت،همانطور که از طرف برون وآمسترانگ)

 ی و برای عملکرد گذشته و موفقیت آینده می باشد.پرداخت در قبال نتایج به همراه شایستگ

 

 مدلی برای پرداخت مبتنی بر مشارکت 1-9شکل 

 

 طرح تشویق های گسترده 9-17

هدف طرح های تشویق گسترده،جهت دهی تالش های همه کارکنان به منظور دستیابی به اثر 

اهش هزینه های گسترده بخشی کلی سازمان میباشد.این نوع تشویق به تمامی کارکنان براساس ک

 سازمان یا سهیم شدن در سود پاداش می دهند.
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شروع به کار کرد ایمپروشیر نام داشت.ایمپروشیر که  90برنامه تشویقی دیگری که در اوایل دهه 

اختصاری از افزایش بهره وری از طریق اشتراک است برای تعیین پاداش کارکنان از فرمول ریاضی 

 استفاده می کند.

طرح های تشویق های گسترده از یک ضعیف رنج می برد.برای کارکنان سخت است ببینند  تمامی

ا در رکه چگونه تالش آنها بر عملکرد کلی سازمان تاثیر می گذارد .این برنامه همچنین پاداش ها 

ین بفواصل طوالنی توزیع می کند ،همچنین خیلی از توانایی های تقویتی شما را کاهش داده و از 

وری رد و کارکنان توقعشان باال رفته وانتظار پاداش دارند و الگوی خرج و مخارج خود را طمی ب

 تنظیم می کنند که گویی پاداش همیشگی است.

 پاداش و جبران انعطاف پذیر 9-18

 اساسا دو نوع رویکرد پاداش جبران انعطاف پذیر وجود دارد:

 الف:رویکرد بسته پاداش

 نی بر انتخاب(ب: رویکرد کافه تریایی)مبت

در در رویکرد بسته پاداش کامل کارفرما بسته کلی قابل پرداخت به کارمند سقفی معین می کند .

 چنین رویکردی کارمند در انتخاب یکی از دو مدل آزاد است ومی تواند تمام بسته را به صورت

 نقدی یا بخشی از آن را در قالب مزایای جانبی در یافت کند.

ریایی )مبتنی بر انتخاب(است که در آن یک مبنای حقوق و دستمزد معین می در رویکرد کافه ت

 ست.شود.اما کارمند در انتخاب از فهرست مزایای جانبی تا سقف پرداخت نقدی مورد توافق آزاد ا

خاب( اگر چه جاذبه وجه نقد بیشتر است اما یکی از مزیت های رویکرد کافه تریایی )مبتنی بر انت

معطوف داشتن توجه کارکنان به ارزش مزایای فراهم شده کمک موثرتری می این است که در 

 کند.
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 جبران خدمات مدیران اجرایی 9-19

 جبران خدمات مدیران اجرایی به سه صورت زیر می باشد:

 جبران خدمات نقدی تکمیلی  -

 جبران خدمات غیر نقدی تکمیلی )عواید جذاب( -

 جبران خدمات بین الملل -

 تکمیلی:جبران خدمات نقدی 

ی پاداش ها و مزایای انتصاب به طور قابل توجهی کل جبران خدمات مدیران اجرایی را افزایش م

دهد.قسمت اعظم این جبران خدمات از طریق به دست آوردن سهام هایی که سود آنها پس از 

 پرداخت سود سهام به سهامداران قابل پرداخت است اضافه می شود.

 سهام ترجیحی:

رک ارئه شده مدیران اجرایی محسوب می شود.این سهام ها در کل به مدیران یک تشویق مشت

ریداری خاین اجازه را می دهد تا در بعضی مواقع در آینده،مقداری از سهام شرکت را با قیمتی ثابت 

کنند.فرضیه ایی وجود دارد که مدیریت خوب،سود شرکت را افزایش می دهد و بنابراین بهای 

 به تشویق های مبتنی بر عملکرد تبدیل می شود. سهام وسهام ترجیحی

 جبران خدمات غیر نقدی تکمیلی)عواید جذاب(

سازمان ها این پاداش ها را به منظور جذب و حفظ مدیران خوب وتشویق آنها برای سخت کوشی 

مک های در منافع سازمان اعطا می کند.این مزایا شامل بیمه عمر ممتاز،اعتبار بازنشتگی تکمیلی ،ک

 رهن و........... می باشد.

 جبران خدمات بین المللی
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بنابر عقیده دیسنز و رابینر شاید یکی از پیچیده ترین وظایف مدیریت منابع انسانی بین 

المللی،طراحی یک بسته جبران خدمات عادالنه باشد.در طراحی جبران خدمات بین الملل اولین 

 باشد.موضوع تعیینیک برنامه برای تمامی کارکنان می 

 

 در تعیین جبران خدمات بین الملل می بایست موارد زیر را مد نظر قرار داد:

 آیا با تبعه های کشور مادر وکشور میزبان آمریکایی جداکانه رفتار می شود. -

 اغلب میان انواع ماموریت های خارجی )موقتی یا دائمی(تمایز قائل می شوند. -

 موقعیت کارکنان را مد نظر قرار می دهند. -

 درک کامل از نیازمندی های قانونی هر کشوری برای تضمین پیروی از قوانین جبران خدمات -

 وقوانین محلی.

 

ه می جبران خدمات بین الملل درایالت متحده از رویکرد ترازنامه که شامل موارد ذیل است استفاد

 نماید:

 الف: پرداخت پایه

 ب: تفاوت دستمزدها

 ج: تشویقی ها

 د: برنامه های کمکی

  



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

152 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 فصل دهم: توسعه مدیریت، مربیگری و منتورینگ

 توسعه )بهسازی( مدیریت 10-1

هدف آن بررسی و تغییر در شیوه مدیریت است و  "توسعه سازمانی"قسمتی از : "توسعه مدیریت"

 می باشد. ساختار و روابط سازمانی جهت افزایش اثربخشی و کارآیی فرد و سازمان

 ان:آمیز فرآیندهای توسعه مدیریت، مربیگری و هدایت برای کارکن مزایای چند بعدی اجرای موفقیت

ه کارکنان ابعاد ضعیف و قوی خود را کشف می نمایند و ویژگیهای مورد نیاز را برای توسع -

 خود خواهند شناخت.

 آماج و اهداف حیات و کسب و کار را بهتر تعیین خواهند نمود. -

د نو دیگر منابع خود به صورت بهینه و کارآمبا تعیین اهداف مناسب و اولویت ها، از زما -

 استفاده خواهند نمود.

 افرادی در حال تحقیق، یادگیرنده و با پیشرفت مستمر خواهند بود. -

 افرادی فعال، مورد اعتماد و نتیجه گرا خواهند بود. -

 افرادی با خودباوری باال و آگاه از پتانسیل خود خواهند بود . -

 تعادل برقرار خواهند نمود. بین حیات شخصی و کسب و کار -

 فرصتها را ارزیابی نموده، در مسیر شغلی به سرعت پیشرفت خواهند نمود. -

 

 دیگر مزایای فرآیندهای توسعه مدیریت، مربیگری و هدایت:

 موجب می شود: بر استراتژی و اهداف سازمان تمرکز شود. -

 نماید. موجب می شود: سازمان انعطاف پذیر و با سرعت عمل بیشتر فعالیت -

 موجب می شود: سازمان با هزینه های کم و سطح عملکرد باال فعالیت نماید. -
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 انگیزش کارکنان را بیشتر می نماید. -

 شایستگی و صالحیت کارکنان را توسعه می دهد. -

 بین کارکنان و مدیران روابط خوبی برقرار می گردد. -

 شناخت و رفع مسائل عملکرد سازمان آسان می گردد. -

 آیند توسعه)بهسازی( مدیریت:گام های فر

فرایند پیشرفت حرفه ای و مشخص در هر سطح از بیان کننده تعریف جامع و اصلی توسعه مدیریت

 می باشد که دارای گامهای اجرایی به شرح زیر است: مدیران

 شناخت مسائل مدیریت سازمان در حال و آینده -

 را حل نمایندتعیین ابعاد کمی و کیفی مدیرانی که بتواند این مسائل  -

 ارزیابی فعالیت های موجود و تعیین دانش و مهارت و نگرش مدیران -

 انتخاب و اجرای مناسب ترین روشهای توسعه مدیران -

 

 ابعاد طرح و تحقق فعالیت های توسعه مدیریت:

مان و اطالعات اساسی و فنی مورد نیاز برای انجام کار از جمله ساختار، کارکرد و منابع ساز -1

 طی مانند عوامل قانونی، اجتماعی و اقتصادیعوامل محی

ویتها، اطالعات ابتکاری مفهومی و تحلیلی برای فعالیت هایی از قبیل تعیین هدف، تثبیت، اول  -2

 ارزیابی مالی، فناوری و منابع انسانی، تدوین و اجرای برنامه ها و شناخت و حل مسائل

ارتباطات، انگیزش، رهبری و  مهارتهای اجتماعی برای مدیریت روابط انسانی از قبیل -3

 هماهنگی

 نها(بعد نگرش به حیات، باور ها، ارزش ها و فرهنگ سازمانی )نگرش در رابطه با شغل و انسا -4
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 افزایش کارایی –هدف از آموزش کارکنان غیرمدیر: افزایش خشنودی از شغل 

 

 هدف از آموزش مدیران : افزایش عملکرد و آمادگی برای مسئولیت های آینده

 

 از الزامات مدیران موفق: دانش، مهارت، نگرش و شخصیت

 فنون توسعه مدیریت 10-2

 تحلیل رفتار دیگران باع  شناخت بهتر عملکرد می گردد. در برخی مواقع  تحلیل رفتار :

 ود.شارائه نوع دیگری از رفتار را گوشزد می کند. باع  ایجاد روابط خوب و نتایج مثبت می 

 مدیران به مدت سه الی هفت روز در جایی متفاوت از محل ن روش : در ایآموزش حساسیت

. یدکار جمع می شوند و کارهایی انجام می دهند که شناخت بهتر خود و دیگران را فرآهم نما

حضور مدیر با تجربه ای که مشارکت کننده ها را جهت انتقال تجارب در آموزش حساسیت

 ، ضروری است.تشویق نماید

 برای حل بسیاری مشورت گرفتن با متخصصی بیرون از سازمانطریق  : ازمشاوره گرفتن ،

بیل روابط بین همکاران، توزیع نقش، مشکالت ارتباطی، قاجتماعی )از -از مسائل روانی

 مقاومت در مقابل پویایی ها(

 مدیران بمانند گروه ها جهت کاهش رقابت ناسالم تشکیل جلسات حل مسئله بین گروه ها :

ظائف وناشی از فرا رفتن از اختیارات بین گروه ها و ایفا نشدن  رفع اختالفاتبین گروهی یا 

 تشکیل جلسه می دهند.
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 جمع شدن مدیران سازمان برای کشف عوامالیجاد مسائل عمومی تشکیل جلسه عمومی :

 سازمان، پیدا کردن راه حل ها و تقسیم وظیفه و مسئولیت جهت حل آن

 آیی مدیران و کارکنان بصورت دوطرفه یا گروهی برای  : گردهمبرنامه ریزی و تثبیت هدف

 اصالح عملکرد موجود و تثبیت اهداف اجرایی سازمان و تدوین برنامه های اجرایی الزم

 مراجعه به یک متخصص جهت حل مشکالت فعالیت و همکاری با متخصص میانجی :

این است که در  "مشاوره گرفتن"دشواری که بین افراد وجود دارد. تفاوت این روش با 

 اینجا مشکلی مورد بح  است که با تمام تالش بین دو نفر یا گروه رفع نمی شود.
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 مربیگری چیست؟ 10-3

 مربیگری اصالحی است که به لحاظ سنتی با ورزش و قهرمانان در ارتباط است.

رباب مربیگری فرآیند توسعه یک به یک است که به صورت رسمی میان مربی و مدیریت )در سطح ا

ه مربیگری برجوع( برای رسیدن به اهداف وابسته به توسعه حرفه ای و عملکرد تجاری تاکید دارد.

 یاری رساندن به ارباب رجوع جهت آگاهی شخصی از شیوه های یادگیری تمرکز دارد.

 

 برخی نکات در مورد تعریف مربیگری:

و مدیر منابع انسانی به طور به این معناست که دیگران را شامل نمی شود. رئیس  "یک به یک"

ی قطع در این فرآیند درگیر هستند. حتی زیردستان هم ممکن است درگیر شوند؛ اما یک توسعه تیم

 .در مربیگری تنها یک عضو اصلی وجود داردنیست. 

بی و رابطه بین مربه این معنا است که این فرآیند بسیار آگاهانه و با برنامه ریزی است. "رسمی "

 و هیچ موضوع غیرجدی در روابط هدایت نیروها وجود ندارد. رابطه تجاری استمدیر یک 

تی لزوماً به معنی مدیرعامل یا سرپرست نیست؛ بلکه بیانگر مشارکت کننده جاری یا آ "مدیریت "

 در فرآیند رهبری و مدیریت سازمان است.

ه از دیگر موارد بر استفاد در برخی موارد به عواید تجاری کوتاه مدت اشاره دارد و در  "اهداف"

 پتانسیل آتی ارباب رجوع تمرکز دارد.

به مفهوم این است که ارباب رجوع با استفاده از داده های مناسب در مورد خود و  "یادگیری"

دیگران و نیز برای توسعه گستره وسیع تری از مدیریت شخصی و مهارت های رهبری وادار به 

 یادگیری می شود.
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وعی مدیریت سطح باالست که در عملکرد و فعالیت افراد کم تجربه نقش یاری اغلب مربیگری ن

 دهنده و مددکاری برعهده دارد.

 روشی برای طبقه بندی شرائط مربیگری:

 توسعه مهارت: به خصوص مهارت خود مدیریتی یا میان فردی -

 عملکرد: رفتارهای مشکل زا، چالش جدید -

 توسعه: رقابتهای ضروری برای آینده -

لند یگری، فرایند جمعی است که مدیران و کارکنان به طور مستمر اهداف عملکرد کوتاه مدت و بمرب

ظارات مدت را تعیین می کنند و فعاالنه به همدیگر در بررسی نتایج تحقق یافته و یا تجاوز از انت

حل  عملکرد گوش می دهند و پرسشهایی را مطرح می کنند و نظرات را تسهیم و مذاکراتی را برای

 نتایج بررسی شده در مورد انتظارات عملکرد تحقق نیافته، انجام می دهند.

 مربیگری اساساً مداخله ای کوتاه مدت با هدف بهبود عملکرد یا توسعه رقابتی خاص است.

 مربیگری روشی است که یادگیری و توسعه را قادر می سازد بمانند روش و نحوه انجام کار بهتر

 شود)فران دین(.

 

 یگری در برابر مشاوره:مرب

 که  به این علتباشد.  برخی اوقات ممکن است، وجه تمایز مربیگری و مشاوره نامعلوم

 نای موضوعات مورد بح  درباره مربیگری درون مفهوم نتایج سازمانی قرار دارد که باید در

اربابان رجوع چارچوب قالب بندی شود.نتایج مربیگری موفق زمانی حاصل می شود که 

ن دهند. در عی ءمهارت ها و تواناییهای خود را برای رسیدن به اهداف خاص ارتقاشتریان()م

 .ستمشاوره بیشتر متمرکز بر مشکالحال 
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 انواع دیگری از مربیگری، راهبری و اصالح

ده، مسائل مرتبط با آن شامل خانوا –مربیگری زندگی: کمک رسانی حرفه ای و متمرکز بر فرد  -

 مذهب، سرمایه ها و مشارکت اجتماعی)مانند عملکرد در کار(دوره شغلی، سالمت، 

ز برای مربیگری به درجه باالیی اانجام می شود. مربیگری نظارتی: بین کارمند و کارفرما -

 رازداری نیاز است.

 . راهبری: به یک حمایت شغلی بلندمدت نیاز دارد -

 

 رد )والیو(.در مربیگری، راهنمایی شغلی و پیشرفت در آن مدنظر قرار می گی

زی تعریف دنیز و اوکلی از راهبری: کمک و یاری به مردم برای مدیریت داشته ها، بهینه سا

ظرفیت ها، توسعه مهارت ها و گسترش قابلیت های خود و تبدیل به فردی که می خواهند 

 باشند. 

 

 

 

 تفاوت های اساسی بین راهبری و مربیگری 4-10جدول 

 مربیگری راهبری

 به وظائف توجه دارد فراتر از وظیفه توجه داردبه تاثیرات 

 روی مهارت ها و عملکرد تمرکز دارد روی توانایی و پتانسیل تمرکز دارد

 اساساً نقش مدیر صف بهترین کار برای غیر صف

دستور کار بوسیله مربی یا با مربی تعیین می  دستور کار توسط یادگیرنده تعیین می شود

 شود
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توسط یادگیرنده تاکید می  بازخورد و بازتاب

 شود

 بازخورد به یادگیرنده تاکید می شود

 کالً برای نیازهای کوتاه مدت انجام می شود "برای زندگی"کالً رابطه ای طوالنی اغلب 

بازخورد و مباح  اساساً درباره مسائل ضمنی و 

 رفتارهاست

 بازخورد و مباح  اساساً واضح و مشخص

  

 –ء خدمات سالمت روانی بوسیله روانشناسان و مددکاران اجتماعی عملکرد اصالحی: ارتقا -

الزم در هنگام بروز مشکل یا بیماری  –بالینی و سایر مددکاران بهداشت و سالمت روان 

به حال و آینده  –نوعاً تمرکز تاریخی/زمانی بیشتری نسبت به مربیگری دارد  –خطرناک 

 مربوط است

 ستچه هنگام مربیگری مناسب ا 10-4

 سبب ایجاد تفاوتی مهم برای کارفرما شود. -1

 مسایل مرتبط با یادگیری در حوزه مهارت های ساده یا نرم قرار گیرد. -2

 .بهبود عملکرد فرد در این حوزه ها اغلب دشوار و مستلزم تالش فشرده است 

 کمک به افراد در مسایل شخصی یا خود مدیریتی -3

  زندگی خانوادگیبمانند مشکالت مدیریت زمان، انسجام کار و 

 افرادی که دارای سبک های مثبت، غالب و کنترلی هستند بهکمک  -4

  افرادی که می توانند روابط بهتری برقرار کرده، سبب ایجاد اعتماد، سپردن

 مسئولیت، کار درتیم ها یا توسعه زیرگروه های خود شوند.

 ع.کمک به افراد با مهارت های فردی جهت توانمندیازی اخذ تصمیمات قاط -5

 غلبه به معضالت با ارائه استانداردها و شیوه های بهره وری 
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کمک به اشخاصی که مهارت های رهبری را به هنگام انتقال به نقش برجسته تر ارتقاء می  -6

 دهند.

 از مربیگری در ارتباط با اجرای رسمی طرح های برنامه ریزی استفاده -7

 توسعه با برنامه های اجرائی استفاده از مربیگری در ارتباط -8

در حال مبارزه جهت رفع ابهامات و حل  استفاده از مربیگری جهت کمک به افرادی که -9

 معماهای زندگی اجرایی خود هستند.

  هیچ گونه پاسخ صحیحی برای آنها وجود ندارد. نقش مربی در این حالت بسیار

 دشوار است.

 ت می کنند. نیازهای یادگیری افرادی که به علت شرائط ویژه با پیشرفت کندی حرک -10

 .با پشتیبانی مربی پیشرفت می تواند بسیار سریع صورت گیرد 

 ("رسمی سازی"مربیگری جهت شبیه سازی یک عملکرد جدید )مفهوم -11

 چگونه یک مربی می تواند کمک نماید)نحوه عمل مربی در کمک به دیگران(؟ 10-5

 .کانون توجه : داشتن مربی به معنی توجه به محتوای مسائل است 

 ریق ایجاد خود نظمی: حرکت بر روی مسیر اصلی با دیدارهای منظم آسان می شود.از ط 

 درجه 360کمک به ارزیابی  و داده های معتبر: استفاده از داده های خوب و مناسب مربی 

 خلق ایده های جدید: استفاده از تجارب مربی و آشنایی با نحوه موفقیت اشخاص مختلف 

 گر مربی جهت ایجاد تغییرات حمایت مربی: نقش مشوق و حمایت 

  یادگیری : گاهی بزرگترین ارزش مربوط به روابط مربیگری است نه تغییر رفتار یا

 ارباب رجوع)مشتری( اگر راه درستی برای تغییر عملکرد بکار بندد، در این صورت"ادراک؛

 "برنده واقعی است
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 ؟زمانی نباید از مربی استفاده کرداسمیت در چه  از نظر گلد

 خصی که تمایلی به اصالح شدن ندارد.ش 

 .شخصی که از شرکت اخراج شده است 

 .شخص فاقد استعداد و آمادگی یا مهارت بنیادی برای انجام کار است 

 .شخص متعهد به اخالقیات می شود یا از آن تخلف می نماید 

 .شخص ماموریت اشتباه دارد 

ود. ی بایست بعنوان ابزار بکار گرفته شدر زمانی که به تمامیت مربیگری بی حرمتی شده باشد، نم

 )مارشال(

 

 انتخاب مربی مناسب )روش های انتخاب مربی( 10-6

 دستیابی به معرف از طریق پخش منابع انسانی سازمان آسان تر –مراجع )معرفها( -

ی انجام )بسیاری از مربیان به عنوان کارورز انفرادی کار می کنند. منابع برا اندازه شرکت ها -

 ری محدود است. نیازی به ادارات تجملی و هزینه های باال نیست.(مربیگ

 شیمی )ترکیب خوب بین ارباب رجوع و مربی( -

 آموزش )تحصیل( -

 تائیدیه )گواهی( -

ه ب: اگر ارباب رجوع در نقش متوسط باشد و دارای مطالب متفاوتی باشد، مربی نیاز  تجربه -

 جم بیشتری از تجربه الزم است.تجربه ندارد. برای سطوح باال مطالب پیچیده تر ح
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: )شروع رابطه، ساختاردهی رابطه، اثربخشی میان فردی، مهارت ها و رقابت ها -

 خودمدیریتی(

 تقریباً پشت تمام مشکالت تجاری، مسائل شخصی قرار دارد.

 

 فرآیند مربیگری 10-7

 مراحل فرایند مربیگری )از نظر والریو (

 انعقاد قرارداد  -1

 مل موارد ذیل است:انعقاد قرارداد شا

 قابلیت اعتماد و حفظ محرمانگی 

 اشتراک اطالعات 

 استانداردهای اخالقی 

 بهترین تمرین 

 تعیین اهداف اولیه )هدف گذاری اولیه( -2

 سنجش یا ارزشیابی -3

 .تعلیم خوب مربی بر پایه داده های خوب است 

 روشهای سنجش و ارزیابی:

 مصاحبه ها 
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 360ندگانه )برخی اوقات ابزار بازخوردی ارزیابی بازخوردی درجه بندی کننده چ 

 درجه نامیده می شود(

 آزمون 

  داده های کیفی و کمی از ارزیابی عملکردی و بررسی نگرشی، بررسی رضایت مندی

 مشتری و برنامه های تمرینی

 دیدگاه ارباب رجوع 

 برنامه ریزی عملیات و اجرا -4

 ای بازخوردی خود، مرور منافع ارباب رجوع: جمع آوری داده بیشتر با درک داده ه

 تالش های موفق و ناموفق، جمع آوری ایده های جالب

  مربی رابطه ای حمایتی برای کشف ایده ها، احساسات و رفتارهای جدید ایجاد می

 کند.

 .اغلب نقش مربی به عنوان یک عامل تسریع است 

 مراحل برنامه ریزی و اجرا:

 گزینه ها کشف 

 آزمایش به کمک رفتارهای جدید 

 مرین با ایفای نقشت 

 نظارت 

 حل مسئله 
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 تشخیص نقش 

 تدوین طرح عملیاتی 

 گردآوری حمایت و بازخورد از سوی همکاران 

 تدوین برنامه بلند مدت توسعه 

 ارزیابی -5

 روش های ارزیابی:

 مصاحبه ها 

 ارزیابی بازخوردی رده بندی چندگانه 

 بازخورد غیررسمی از دیگران 

 مندی مشتری و بررسی های برنامه  ارزیابی عملکردی و بررسی های رضایت

 آموزشی

 بازخورد ارباب رجوع 

 طرحهای عملیاتی 

 برنامه های توسعه ای بلندمدت 

 

 مراحل فرایند مربیگری )از نظر توماس ج اکانز (

 آماده سازی -
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 مباحثه -

 پیگیری -

 

 فرآیند مربیگری از نظر داگلی

 

 : فرآیند مربیگری 1-10شکل 

 کتاب مطالعه شود. 259صفحه 

 

 ئل مربیگری به صورت الکترونیکی:دال

 جهانی سازی -

 مقرون به صرفه بودن -

 پیشرفت فناوری -

 نقش منابع انسانی حرفه ای )از نظر والریو(:

 مدیریت برنامه کلی مربیگری -

 حمایت از شروع نشانه های اقدامات مربیگری جدید -

 حمایت از مربیگری در طی فرآیند و در پایان آن -

 مزایای مربیگری: 10-8

 یکردی با ارزش و موثر برای توسعه است. به طور ویژه فرد و نیازهای مشخص او را هدفرو -1

 قرار داده است.

ی ممهارت های کارمندان موجود را بیشتر از کارمندان اضافی یا جایگزین مورد بررسی قرار  -2

 دهد.
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 مربی را با حس کار و ارزش آماده می کند. -3

 ره روش ارزشهای سازمانی کارمندان آن .ارسال پیام مثبت به سایر کارمندان دربا -4

تحریک کردن کارمندان و بنابر این اجتناب غیرضروری از گردش شغلی)نقل و انتقاالت(  -5

 کارمندان و همکاری کردن در کاستن هزینه های جایگزین استخدام و آموزش پایه.

ری کمک کردن به تقویت یادگیرنده به طور نظری و به کارگیری براساس دانش یادگی -6

 اکتسابی از طریق دوره های آموزشی و سایر کارهای آموزشی.

 معایب مربیگری:

 ممکن است منابع مصرف محدود شده باشد، زیرا از فرد به فرد دیگر منتقل می شوند. -1

یکرد اگر هیچ ساختار واقعی برای فعالیت وجود نداشته باشد، می تواند با فرآیند جلسه و رو -2

 نلی سردرگم شده باشد.

مدیر ممکن است نیاز به کسب حمایت و کمک از سایرین برای فرآهم کردن جلسات /مربی -3

 مربیگری با یادگیرنده داشته باشد و سایرین برای رویگرد مربیگری متعهد نشده باشند.

 خصوصیات مربی

 دلسوز، حامی و صبور باشد 

 .مهارت های خوب شنیدن و خوب گوش دادن را داشته باشد 

 ای خود آگاه باشد.از نقاط قوت و ضعف ه 

 .مهارت های کالمی و غیر کالمی خوبی داشته باشد 

 .مشاهده گر و بیننده خوبی باشد 

 چک لیست های عملیاتی

 تهیه چک لیست عملیاتی شامل مراحل زیر است:
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 پیش از آغاز جلسه مربیگری رویکردی را طراحی کنید. -1

 فراهم کردن مناسب ترین رویکرد برای یادگیری -2

 صت های مربیگریمشخص کردن فر -3

 برگزاری جلسه مربیگری -4

 فراهم کردن بازخورد -5

 برنامه ریزی پیشرفت های موقت -6

 پایان موقت -7

 

 مربیگری و راهبری عوامل شکست یا پیروزی فرآیندهای 10-9

 تعهد و عالقه افراد دخیل 

 منابع کافی و حمایت سازمانی 

 داشتن رویکرد دسته جمعی، شخصی 

  سازمانیقراردادن فرآیند در یک زمینه 

 مهارت ها و تجربیات مربیان و راهبران 

 تشخیص مسائل درون فرهنگی 

 اطمینان از یک محیط خارجی توانا و پذیرای اقدامات 

 سبک های مربیگری
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 چهار سبک ارتباطی مدیریتی وجود دارد

: تمایل به رهبری افراد بر طبق موقعیت )دستور دادن / فروش / شرکت کردن کنترل کننده -1

 اندنتمرکز روی کار، دادن حق اظهار نظر و منتظر نمآزادی عمل دادن( به وسیله  اختیار و /

 است.

 : تمایل به رهبری موقعیتی)دستور دادن / فروش / مشارکت دادن / اختیار و تشویق کننده -2

ن توسط ایده ها و افکار مشترک، برداشت ها یا نظریه ها، در نظر گرفت –آزادی عمل دادن(

 ریک کردن و الهام دادن و متمرکز شدن روی آینده مشترک.تحتمام امکانات، 

از طریق دلسوزی –: تمایل به هدایت افراد برحسب رهبری موقعیتی نظریات حمایت کننده -3

 .برای دیگران، حمایت کردن و صحبت کردن راجع به گذشته

متمرکز شدن روی : تمایل به هدایت افراد برحسب رهبری موقعیتی، توسط تحلیل کننده -4

 .اقعیات، اطالعات، قوانین و پایه ریزی فرآیندهاو

 مدل های مربیگری 10-10

 مدل گروGROW  مربیان یک سری از سواالت مربوط به اهداف، واقعیت زندگی آنان، گزینه(

 ها و آرمان های افراد را جویا می شوند(

 نام مدل مختصر شده کلمات زیر:

 GOAL هدف( = بررسی هدف قابل اندازه گیری شخص( 

 REALITY واقعیت( = تحلیل وضعیت مالی شخص بصورت دقیق و انتقادی( 

 OPTIONS )کشف گزینه های انتخابی شخص =)گزینه ها 

 WILL )برای تغییر و بهبود انگیزش امری ضروری است. =)آرمان 
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 مدل استیرSTEER ( همانند مدل  -حرکتیGROW  و از دنیای ورزش بیرون آمدههدف محور) 

 ده کلمات زیر:نام مدل مختصر ش

 SPOT )نقطه/محل( 

 TAILOR )جور کردن( 

 EXPLAIN )توضیح دادن( 

 ENCOURAGE )تشویق کردن( 

 REVIEW )بازنگری( 

 

  مدل اسکارOSKAR ).تمرکز بر به ظهور رساندن توانایی و مهارت های حاضر فرد دارد( 

 نام مدل مختصر شده کلمات زیر:

 OUTCOME )خروجی و نتیجه( 

 SCALING دی()درجه بن 

 KNOW HOW AND RESOURCES )چطور بدانیم و منابع( 

 AFFIRM AND ACTION )تصدیق و عمل( 

 REVIEW )بازنگری( 

این رویکرد طراحی شده تا کشف کند که چه چیزی خوب کار می کند و چه کاری برای تداوم 

 کار خوب نیست.
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ظهور رساند تا به  تمرکز این مدل بر آن است که توانایی فرد و مهارت های حاضر فرد را به

 این مدل متمرکز بر راه حل است.اهداف خود تعیین شده برسد. 

 سئواالت مربی در این برای خلق یک مفهوم امکان و توانایی است.

 تفکر شش کالهی متدولوژی 10-11

روش شناسایی تفکر شش کالهی توسط ادوارد بونو جهت کمک به تفکر تجربی افراد در راه هایی 

شد. ابزار این روش مجموعه ای از شش کاله سمبلیک در رنگهای مختلف است که  مختلف ایجاد

 اشند.برفتارهای متفکرانه ارائه می دهند. این کاله ها نشان دهنده قالب فکری و جایگاه احساس می 

 هدف این کاله ها فرآیند تفکر مستقیم است نه طبقه بندی انواع تفکر.

 کشف حقایق در مورد مطالب. سوال می پرسد. کاله سفید )اطالعاتی(: هدفمندانه 

 حرکت در مسیر احساسات–: احساسی و طبیعی(کاله قرمز)شهودی 

 .کاله سیاه )محتاط(: نقاط ضعف، خطرها و دشواریها را جستجو می کند 

 . کاله زرد)سازنده(:مثبت و خوشبین، فهرست بندی منافع 

 )حل های متنوع ، بدنبال راهبدنبال ایده های جدید: کاله سبز)خالق 

 د .، تولید نتیجه فرآینبه فرایند تفکر، تمرکز کننده کاله آبی)فکور/انعکاسی( ساختاردهی 

 اصول کلیدی کیفیت مربیگری و راهبری 10-12

 داشتن یک توافق یادگیری -1

 داشتن مکالمه هدفمند -2

 فعالیت همگانی و انرژی زا باشد -3

 ساختن روابط اعتماد آمیز و فضای امن -4



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

171 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 فهوم زمینه و محتوای متنمطابقت با م -5

 انعطاف پذیر در سبک و رویکرد -6

 تشویق تجربه و مشاهده کردن -7

 جوابگوی فرهنگ و تنوع فرهنگی باشد -8

 استفاده موثر از منابع -9

 استفادهموثر از سئوال کردن و شنیدن  -10

 موانع و مشکالت مربیگری:

 مشکالت زمانبندی برای جلسات -1

 اندرنظر گرفتن مربی گری به عنوان روشی گر -2

 درک منفی از مربیگری -3

 برداشتی ضعیف از یادگیری برای تغییرات رفتاری -4

 مشکل در نشان دادن روابط میان مربیگری اجرایی و عملکرد سازمان -5

 دریافت ضعیف یا متغییر از سوی مربیان -6

 مشکل در جذب حمایت مدیران ارشد -7

 نتیجه گیری و راه های آینده:

 دی برای توسعه رهبری در سازمان های مدنی باشد.مربیگری و مربیان می تواند ابزار مفی -

تاریخ یادگیری نشان دهنده آن است که راهبری و مربیگری می تواند تفاوت اساسی در  -

 مدیریت و توسعه و پیشرفت کارکنان داشته باشد.

 راهبری و مربی گری برای هر شرائطی موثر نیست. -

 برای تغییر باشد.مربیگری زمانی تاثیر گذار است که حرکتی یا محرکی  -

 مالحظات کلیدی برای راهبری و مربی گری :

 شخص باید متعهد به تغییر باشد. -1
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 شخص باید قادر به انتخاب مربی خود باشد. -2

 همه بخشها برای راهبری و مربیگری باید برنامه و اولویت بندی داشته باشند. -3

 بایستی به عنوان فعالیت مرکزی مطرح باشند نه فعالیت حاشیه ای. -4

 مورد حمایت سازمان و مدیران باشد. -5

 سازمان نیاز به اختصاص پول و زمان کافی دارد. -6

فرآیندی زمان بر است و به صبر نیاز دارد )خصوصاً با وجود رهبران سرسخت و شرائط  -7

 تعارض داخلی(

 

 منتورینگ 10-13

ه است و با معنای حامی و حافظ و حمایت کنندمفهومی از اساطیر یونان باستان و به  منتورینگ

 مرتبط است.مفاهیم آموزش دادن، بالندگی، پرورش دادن، سازگار ساختن با محیط و اجتماعی کردن

منتورینگ عبارتست از تقاضای بین دو نفر که در راستای کمک نمودن به توسعه و پیشرفت شخص 

 و حرفه ای، تجاری، تخصص و اندیشه های خود را بین هم تقسیم می کنند.

 بطه تسهیم و مساعدت به منظور آموزش، یادگیری، پیشرفت و توسعه است.منتورینگ را

 

اهم منتور در سازمان برای کارکنان جوان، بی تجربه و دارای مسائل و مشکالت، مزایای زیر را فر

 می کند:

 در شرائط سخت راهنمای کارکنان می شود. -1

 کارکنان را در موقع بروز اضطراب و ترس محافظت می کند. -2

 یت از اندیشه ها و نگرش های متفاوت، برای نوآور شدن کمک می کند.با حما -3

 از هر لحاظ برای کارکنان الگوی نقش می شود. -4
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 در مواقع نیاز به کارکنان روحیه داده و با آنان همدلی می کند. -5

 در رفع موانع پیشرفت و توسعه کارکنان پشتیبانی کننده است. -6

 ت های کار راهه شغلی و تغییر و تحوالت سازمانبه کارکنان در تصمیم های مربوط به فرص -7

 بطور مستمر آگاهی و اطالعات می دهد.

 

 فرآیند منتورینگ در صورت وجود شرائط زیر برای هر دوطرف سودمند است:

 وجود تقاضای متقابل -1

 تجربه قابل تسهیم -2

 طرز اندیشه ای که موفقیت آن ثابت شده -3

 مهارت های ارتباط ویژه دوطرفه -4

 

 یت برنامه های منتورینگ:دالیل اهم

ارتباطات را توسعه داده، از حس اعتماد پشتیبانی می نماید و زمینه افزایش عملکرد و کارآیی  -1

 را فرآهم می کند.

 استقرار و توسعه فرهنگ سازمانی را تسهیل می کند. -2

 آموزش فنی و توسعه مهارت های مدیریتی را در سطح باال ایجاد می کند. -3

 ادهای جدید و توسعه را فرآهم می نماید.انتخاب صحیح استعد -4

 از پرورش رهبران آینده حمایت می کند. -5

برای به کار گماردن افراد با تجربه و آگاه و مطرح شدن آنان در سطح باال ایجاد انگیزه و  -6

 فرصت می نماید.

 .برای توسعه و بالندگی مدیرانی که در راه شغلی خود ثابت مانده اند، ایجاد فرصت می نماید -7



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

174 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 سرعت انتقال و جدایی کارکنان را کاهش می دهد. -8

تماد، مدیران منابع انسانی که مایلند در بین کارکنان خشنودی شغلی، عملکرد، ارتباطات، حس اع

مهارت های رهبری، دانش و فرهنگ سازمانی را گسترش دهند برنامه های رسمی منتورینگ 

 طرح و اجرا می شود.

 کل ایجاد می شوند:برنامه های منتورینگ به دو ش

 غیررسمی –داوطلبانه  -1

 غیر داوطلبانه –رسمی  -2

ارج خمنتورینگ داوطلبانه/غیررسمی برغم اینکه بسیار موثر است، احتمال زیادی برای از کنترل 

 شدن و ایجاد مسائل احساسی را دارد.

ت در سازمان های بزرگ که تفاوت های جنسی، ریشه های قومی، فرهنگ، سن و حرفه زیاد اس

 اجرای منتورینگ آسان تر  و موثر است.

در سازمان های کوچک برای کارکنان و کسانی که کار خود را اداره می کنند، انتخاب منتور با 

 یاری گرفتن از مشاورین و متخصصین حرفه ای مقدور است.

در سازمان های بزرگ منتورها از بین کارمندان و مدیرانی که شخصیت مشخص و رفتارهای 

 نشان می دهند انتخاب میگردد. ویژه

 

 به طور کلی یک منتور بایستی دارای صالحیت و قابلیت های زیر باشد:

 انسان محور بوده و انسان ها را دوست داشته باشد. -1

 به ابهام ها و خطاها نگرش مثبت داشته باشد. -2

 برای سازمان و شغل اش ارزش قائل شود. -3



رشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویان کا                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-32710002تلفن :                            سلیم                                 آموزشگاه دانش اموختگان   
 

 

 

 

175 

 ترجمه / مقاله / پایان نامه (مدیریت شامل:)  یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 
 

 

 

 نشان دهد و إحساس موفقیت را تزریق نماید. اعتماد به نفس داشته باشد، خود باوری را -4

 به همکاران و زیردستان اعتماد و احترام کند، نسبت به نیازهای آنان حساس باشد. -5

 انعطاف پذیر و خالق باشد. -6

 مهارت های ارتباطی، خصوصاً گوش دادن موثر و آشکار داشته باشد. -7

 

دی ق، مهارت ارتباطات باال، عالقمنجهت کسب بیشترین سود در ارتباط با منتور با ویژگی های فو

 به کسب تجارت جدید و یادگیری و پیشرفت بهمراه تخصیص زمان مناسب و تالش الزم است.

 رابطه یک منتورینگ موفق در چهار مرحله زیر تحقق می یابد:

شروع: منتورها از احساس نیاز کارکنان جوان به ایده ها و تجارب آناناحساس خوشحالی  -1

 رکنان از اهمیتی که افراد با تجربه برای آنان قائلند احساس خوشحالی میمی کنند و کا

 کنند.

آموزش دادن: در این مرحله تعادل و رضایت متقابل در سطح خیلی باال قرار دارد و طرفین  -2

 همدیگر و رابطه بین خود را به طور واقعی درک می کنند.

دیگر نیازهای یکدیگر را برآورده  جدایی: در این مرحله طرفین به این نتیجه می رسند که -3

 نمی کنند.

تعریف مجدد: رابطه بین طرفین پخته تر می شود. هر دو طرف یکدیگر را بعنوان سرپرست  -4

 یا دوست می بینند و رابطه طرفین فراتر از ارتباط رسمی منتورینگ می شود.

 

 نکات قابل توجه مدیران منابع انسانی در طرح و اجرای برنامه منتروینگ:

انطباق "برنامه منتوریگ بایست با فرهنگ سازمان و ویژگی های موقعیت کار مناسب باشد و  -

 فرآهم شود. "فرهنگی
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 اهداف برنامه بایستی شفاف و خالص باشد. -

شاخص اساسی انتخاب طرفهای ارتباط منتورینگ بایست به گونه ای دقیق انتخاب شوند ) -

 است( ردرک همدیگو  عالقه به فهم، طرفهای منتورینگ

 در فرآیند منتورینگ، طرفین بایست از سودمندی رابطه مطمئن باشند. -

ست برای فهم واقعی نیازهای کارکنان جوان که برای برنامه منتورینگ استفاده میشوند، بای -

 تحلیل دقیق نیازسنجی انجام شود.

ته تفاوت، دانساگر فرهنگ سازمانی متناسب ایجاد گردد، افراد سازمان با نقش ها و موقعیت های م

 یا ندانسته می توانند منتورینگ انجام دهند.

 

 
 .ه کنیدچنانچه از این فایل استفاده کردید ثواب یک صلوات را به ما هدی

 

 


