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امروزه ســازمان ها با تحــوالت بزرگی 
مواجه هســتند، روندهای جهانی ایجاب 
می کنــد که ســازمان ها اســتراتژی ها و 
مدل های کســب و کار خود را با تحوالت 
روزافــزون همراه ســازند. مدیریت منابع 
انســانی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد 
مدیریتی سازمان ها، نقش تعیین کننده ای 
در ارزش آفرینی برای سازمان و ذینفعان 
آن ایفا می کند. در عصر تحول و پیدایش 
و توســعه فناوری هــای نوین کــه دامنه 
تأثیرات آن هــا حوزه کارکنــان را بطور 
گسترده و فزاینده ای در بر می گیرد، نقش 
متخصصان منابع انســانی نیز دستخوش 
تحولی اساســی شــده است و بیش از هر 
زمان دیگری آنها باید بر تقویت ارتباطات 
و اعتماد، توسعه فرهنگ، پرورش نیروی 
کار انعطاف پذیــر و ارتقــاء دلبســتگی 

کارکنان متمرکز شوند.   

دپارتمان زبان انگلیسی تخصصی
HR ویژه مدیران

PHRi آغاز دوره
کارگاه حرفه ای منابع انسانی بین المللی

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 
هفتمین دوره هیأت مدیره
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انجمن مدیریت منابع انســانی ایران، نخستین ویرایش 
مدل تعالی منابع انسانی را در سال ۱۳۸۸ به جامعه مدیران 
کشــور معرفی کرده است. این مدل دارای سه رکن اصلی 
است. مفاهیم بنیادین تعالی منابع انسانی تصویری روشن از 
ویژگی های یک سازمان متعالی را ارائه می کنند. معیارهای 
تعالی منابع انسانی از سازمان ها می خواهند تا برای عینیت 
بخشیدن به مفاهیم بنیادین، رویکردهای یکپارجه خود را 
همســو با استراتژی ها و در راســتای دستیابی به اهداف و 
چشــم انداز سازمان، طراحی کرده و به اجرا بگذارند. منطق 
ارزیابی در مدل تعالی منابع انسانی این امکان را در اختیار 
ســازمان ها می گذارد تا پس از اجــرای رویکردها، میزان 
دســتیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار ذی نفعان را مورد 
ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود 
را شناســایی کنند و نســبت به تعریف برنامه های بهبود و 
اولویت بنــدی آنها اقدام نمــوده و با اجرای این برنامه ها در 

مسیر تعالی قرار گیرند.  
این مدل، طی سال های گذشته مبنای ارزیابی سازمان های 
متقاضی جایزه تعالی منابع انســانی نیز قرار گرفته است و بر 
اســاس نتایج حاصــل از این ارزیابی هــا، بهترین تجارب در 
حوزه مدیریت منابع انسانی شناسایی و به سایر سازمان های 
کشــور معرفی شده است و سازمان های برتر نیز مورد تقدیر 
قرار گرفته اند. آموزش این مدل در ســازمان ها، ضمن ایجاد 
همزبانی و توسعه تفکر سیستمی، راهنمای جامعی نیز برای 
طراحی و استقرار نظام های مدیریت منابع انسانی، متناسب 
با شرایط اقتضایی و سطح بلوغ سازمان ها در همه حوزه های 
کســب و کار و در تمامی اندازه ها اعم از سازمان های بزرگ، 
متوســط و کوچک به شــمار می رود. به این ترتیب با معرفی 
مدل تعالی منابع انســانی فضای یادگیری گســترده ای در 
ســطح کشور ایجاد شــده و توانسته است نقش مؤثری را در 
جهت توســعه نظام های مدیریتی در سازمان های کشورمان 

ایفا کند. 
مــدل تعالی منابع انســانی ویرایــش ۱۴۰۱، با توجه به 
تحــوالت به وجود آمده در عرصه دانــش مدیریت و ظهور 

فناوری هــای نوین، تدوین شــده اســت و اهدافی از قبیل 
همســویی با تحوالت جهانی، تحوالت محیط کسب و کار، 
توجــه به انتظــارات ذی نفعان و تأمیــن نیازهای آنها، در 
نظر داشــتن مفاهیم نوین در رهبری ســازمان ها، افزایش 
اثربخشــی مدل برای ارزش آفرینی بیشتر در سازمان ها و 
قابلیت اســتفاده به عنوان چارچوبی جامع برای طراحی و 
اجــرای نظام های مدیریت منابع انســانی، تکیه بر دانش و 
تجربیات ارزشــمند کسب شده طی ســال های گذشته و 
یادگیری از سایر مدل های معتبر، در تدوین ویرایش جدید 

مورد توجه قرار گرفته است. 
به پاس نکوداشــت تالش های اثربخشــی که به پیدایش 
این ویرایش انجامیده اســت، الزم می داند که مراتب تقدیر 
و تشــکر خود را از حمایــت همه جانبه اعضاء هیئت مدیره 
انجمن و تمامی متخصصان، اســتادان، مدیران، ارزیابان و 
صاحب نظران مدیریت منابع انسانی، به ویژه اعضاء کارگروه 
بازنگــری مدل که در مراحــل مختلف تدوین این ویرایش 

نقش مؤثر خود را ایفا کرده اند، ابراز دارد.
انجمن مدیریت منایع انســانی ایــران با معرفی ویرایش 
جدیــد مدل تعالی منابع انســانی، گامــی دیگر در جهت 
تحقق اهداف و رســالت های خود برداشته و امیدوار است 
نقش مؤثری را در ارتقاء نظام های مدیریت منابع انســانی 
در ســازمان های کشــورمان ایفا کند. بی شک استقرار این 
مدل در ســازمان ها ارتقاء شایســتگی ها و توانمندی های 
ارزشــمندترین سرمایه های آنها را به همراه خواهد داشت. 
باور داریم که با اســتعانت از خداونــد متعال و بهره گیری 
از تمامی ظرفیت های منابع انســانی و نعمت های گسترده 
خداوندی اســت که ســازمان ها به عملکرد عالی دســت 
می یابند و با حرکت در مسیر تعالی، رشد و شکوفایی کشور 

عزیزمان را در تمامی عرصه ها رقم می زنند.

سید مسعود همایونفر

رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

۷ شهریور 1401
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مجمع عمومی عادی ساالنه
انتخابات هیأت مدیره

13 تیرماه 1401

مجمــع عمومی عــادی ســاالنه انجمن 
مدیریت منابع انســانی ایــران برای تصویب 
صورت هــای مالی منتهی به 29 اســفندماه 
1400 و همچنیــن انتخــاب بازرس و هیأت 
مدیره هفتمین دوره انجمن رأس ساعت 15 
روز دوشــنبه 13 تیرماه سال جاری در محل 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با حضور پر شور اعضای انجمن برگزار گردید.
مطابق اساســنامه انجمن، اعضای حقوقی 
دارای کارت بازرگانــی یا عضویت در اتاق های 
بازرگانی می توانســتند برای کاندیدا شدن در 
هیأت مدیره اقدام و همچنین در فرآیند انتخابات 
حق رأی داشته باشند، آگهی و اطالعیه دعوت 

به مجمع عمومی دو هفته پیش تر از طریق روزنامه کثیراالنتشار انجمن 
»اطالعات« و نامه رسمی به اطالع اعضا رسانده شده بود.

مطابق دستور جلسه مجمع، با حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران و به حد نصاب رسیدن حاضرین، رسمیت 
جلسه اعالم و با انتخاب هیأت رئیسه از سوی حاضرین، فرآیند دستور 

جلسه مجمع به شرح زیر پیگیری و اقدامات الزم صورت گرفت:
عملکرد و صورت های مالی منتهی به اســفندماه 1400 قرائت و 

به تصویب رسید.
پیــش بینــی برنامه و بودجه انجمن در ســال 1401 قرائت و به 

تصویب رسید.
انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن به صورت رأی مخفی انجام 
گرفــت و از 13 کاندیدای عضویت در هیــأت مدیره و 3 کاندیدای 
بازرســی انجمــن، نفرات زیر به عنوان اعضــای اصلی و علی البدل 

هفتمین دوره هیأت مدیره و بازرس انجمن انتخاب شدند:
الف( اعضای اصلی هیأت مدیره:

آقای مسعود همایونفر۱. 
آقای احمد بذلی  . 
آقای علی اکبر مرادعباسی۳. 
آقای عباس غفاری۴. 
آقای عین اله فرامرز . 
آقای افشین دبیری . 
آقای خلیل میرخانی . 

ب( اعضای علی البدل
1. آقای آرمین خوشوقتی

2. آقای محمد کارگر شورکی

ج( بازرس:
1. آقای مجید محمدعلیزاده)بازرس اصلی(

2. خانم فاطمــه خدابخــش زاده)بازرس علی 
البدل(

تحریریه سخن انجمن به منتخبین هیأت مدیره 
و بازرس انجمن تبریک گفته و برایشــان در تحقق 
آرمان هــای انجمن مدیریت منابع انســانی ایران 

آرزوی توفیق دارد.
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تعیین سمت اعضای هیأت مدیره جدید
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

متعاقب برگــزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن مدیریت 

منابع انســانی ایران در مجمع عمومی عادی ســاالنه که مورخ 13 

تیرماه ســال جاری برگزار شــد، مطابق اساســنامه انجمن، اولین 

جلســه هیأت مدیــره هفتمین دوره انجمن 

بــرای تعیین ســمت های اعضا در مورخ 20 

تیرماه 1401 در محل انجمن برگزار گردید 

و منتخبین جدید هیأت مدیره به اتفاق آراء 

اعضای هیأت مدیره را به شــرح ذیل انتخاب 

و این افراد به مدت سه سال قبول مسئولیت 

نمودند:

é آقای مسعود همایونفر به عنوان رئیس

é آقای احمد بذلی به عنوان نائب رئیس اول

é آقای علی اکبر مرادعباسی به عنون نائب رئیس دوم

é  آقای عباس غفاری به عنوان خزانه دار

é آقای عین اله فرامرز به عنوان منشی

خبرنامه الکترونیکي انجمن مدیریت منابع انســاني ایران)سخن 

انجمن( مأمني است براي انعکاس نقطه نظرات، تحقیقات و ترجمه 

مقاالت در حوزه منابع انساني از این رو از همه متخصصان، مخاطبان 

و خوانندگان دعوت مي کند مقاالت خود را در چارچوب شرایط ذیل 

تنظیم و براي انتشار ارسال نمایند:

مقاله ها باید پژوهشــي و حاصل تحقیق نوسینده )نویسندگان . 1

( یا ترجمه مقاالت معتبر خارجي در زمینه مدیریت منابع انســاني 

باشد.

مقاله به طور همزمان براي ســایر نشــریات ارسال نشده . 2

باشد.

هنگام ارســال مقاله فایل مشــخصات شــامل: عنوان مقاله . 3

و مشــخصات نویســنده مترجم با ذکر نام و نــام خانوادگي، درجه 

تحصیالت، رشته تحصیلي، سمت، نشاني الکترونیک و تلفن تماس 

اعالم شود.

عنــوان جدول ها در باال و عنوان نمودارها و اشــکال در پایین . 4

آن درج شود.

فایل مقاله حداکثر در ســه صفحه A4 با قلم Roya  و فونت . 5

14 و فاصله سطر1.5 سانتي متر تنظیم شود.

اعالم منابع و مأخذ استفاده شده در مقاله مربوطه شامل: نام و . 6

مشخصات کامل نویسنده یا مترجم و سال انتشار آن.

هرچند مســئولیت محتواي مقاله ها به عهده نویسنده است، . 7

اما خبرنامه انجمن مدیریت منابع انســاني ایران  این حق  را براي 

خود محفوظ دارد تا نســبت به حذف، تعدیل، تبیین و ویرایش آنها 

با هماهنگي نویسنده اقدام کند.

از پژوهشــگران محترم خواهشمند اســت مقاالت خود را به . 8

آدرس HRCertificate@yahoo.com  ارسال نمایند.

الزم به ذکر است مقاالتي در روند بررسي نشریه قرار مي گیرند . 9

که طبق فرمت فوق تنظیم شده باشند.

"راهنماي تنظیم  مقاله در سخن انجمن"
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انتشار مدل تعالی منابع انسانی ویرایش 1401

مدل تعالی منابع انســانی انجمن مدیریت منابع 
انســانی ایران با همکاری و تالش اندیشــمندان این 
حوزه در ســال 1385 تهیه و تدوین گردید که بعد 
از اجرای آزمایشــی در تعدادی از شرکت های معتبر 
از ســال 1387 در قالب جایزه تعالی منابع انسانی به 

مورد اجرا گذاشته شد.
بعد از برگــزاری اولین دوره جایــزه تعالی منابع 
انســانی در ســال 1388، نیاز بــه بازنگری مدل در 
دســتور کار قرار گرفت، مدل اولیه اجرا شده دارای 
12 معیــار و 47 زیرمعیــار بود که با نظر اســاتید و 
بازخوردهایی که از مدیران منابع انســانی و ارزیابان 

ارشد جایزه گرفته شــد، در جلساتی متعدد مورد تجدید نظر 
قــرار گرفت و این مــدل در 9 معیار و 30 زیرمعیار بازنگری  و 

تدوین شد.
مدل بازنگری شــده در 12 دوره جایزه تعالی منابع انسانی از 
ســال 1389 لغایت 1400 مالک ارزیابی بیش از 250 سازمان 
معتبر کشــور قرار گرفته و بازخوردهای دریافت شــده، حاکی 

از رضایت ســازمان ها برای تداوم اجرای آن داشــت در همین 
راســتا هلدینگ های بزرگی مانند ایران خودرو، سازمان بنادر و 
کشــتیرانی، هلدینگ دارویی تأمین و مدل تعالی منابع انسانی 
انجمن را در سازمان های زیرمجموعه های خود مستقر نموده و 
بعضا جایزه ای داخلی تحت همین نام برای خود به اجرا درآوردند.
از دو سال گذشته ضرورت بازنگری مجدد مدل تعالی منابع 
انســانی مورد توجه قرار گرفت به طوریکه ضمن دریافت نقطه 
نظرات مخاطبین انجمن، جلســات متعددی با مدیران 
منابع انســانی و ارزیابان ارشد جایزه به صورت حضوری 
و آنالیــن برگــزار و در نهایت با تصمیــم هیأت مدیره 
انجمــن یک کارگروه 7 نفــره ماموریت یافت تا با توجه 
به نقطه نظرات دریافت شــده از متخصصین و مطلعین 
HR، بررســی های الزم را انجام دهند که این کارگروه 
در جلسات متعدد و منسجم مدل تعالی منابع انسانی را 
مورد بازنگری قرار داد و با اجرای یک وبینار برای تعداد 
150 نفــر از متخصصین مربوطه و دریافت نظرات آن ها 
مدل نهایی شــده را ارائه داد که مالحظه می فرمایید. از 
ویژگی های قابل اشاره به این مدل توجه به دغدغه های 
متخصصین منابع انســانی کشــور و مباحث روز حوزه 

مدیریت منابع انسانی است.
         مفاهیم بنیادین
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آقای مهنــدس بزرگمهر ادیب قائم مقام مدیریت عامل 
شــرکت آذین خودرو هستند که در فرآیند سیزدهمین 
دوره جایزه موفق به کسب تقدیرنامه تعالی منابع انسانی 
شــده اند به همین مناسبت مصاحبه ای با ایشان ترتیب 

داده شد که مالحظه می فرمایید:

شرکت آذین خودرو موفق به کسب تقدیرنامه 3 ستاره 
تعالی منابع انسانی از ســیزدهمین دوره جایزه تعالی 
منابع انسانی شده است، تاثیر اجرای فرآیند مدل تعالی 
منابع انسانی در سازمان خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی چارچوب جامعی از معیارها و 
ارزش های محوری در تمامی ابعاد انسانی ارائه می نماید لذا با ارزیابی 
مســتمر فعالیت ها و رویه ها و نتایج منابع انســانی نقاط قابل بهبود 
سازمان شناسایی شده و برای پیشرفت آن برنامه ریزی می گردد. از 
جمله مزایای اجرای فرآیند مدل تعالی منابع انسانی در آذین خودرو 
افزایش تعهد و انگیزش پرســنل و حرکت از تغییر فردی به ســمت 

توسعه سازمانی می باشد.

ارزیابی شــما توســط تیم ارزیابان انجمن صورت 
گرفت، این ارزیابی توانســت انتظارات شــما را 

برآورده کند؟
بله ارزیابان با تعامل ســازنده دیدگاهی جامع نگر و کامال 
مســلط به بررســی فرآیندهای منابع انسانی پرداخته و در 
نهایت نکاتی واقع گرایانه در مورد مشاهدات خود از سازمان 
ما ارائه دادند که قطعا در راســتای بهبود فرآیندها اثربخش 

خواهد بود.

پــس از دریافت گزارش بازخورد ارزیابی و اعالم نقاط 
قوت و زمینه های بهبود ســازمان شما، چه پروژه های 
بهبودی را در سازمان پیگیری و عملیاتی خواهید کرد.
از جمله پروژه های حوزه منابع انســانی شرکت آذین خودرو که 
از نتایج بازخورد جایزه تعالی منابع انســانی مستخرج شده است 
عبارت است از سنجش فرهنگ سازمانی، بازنگری سیستم ارزیابی 
عملکرد پرسنل، توجه بیش تر به دغدغه های پرسنل مانند وضعیت 
مســکن از طریق راه اندازی تعاونی مسکن، شناسایی و نگهداشت 

پرسنل کلیدی سازمان.

حضور سازمان های ایران در فرآیند اجرای مدل جایزه 
تعالی منابع انسانی را توصیه می کنید؟

بله، قطعا نظام های جوایز تعالی ســازمانی ارمغانی همچون 
پیشــرفت و بهبود به همراه داشته اند. این جوایز با الگودهی به 
سازمان ها آن ها را به سوی بهبود مستمر حرکت می دهد و مدل 
جایزه تعالی منابع انسانی نیز از این اصل مستثنی نمی باشد.

مصاحبه با مدیران ارشد سازمان های دریافت کننده

جایزه تعالی منابع انسانی
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فعالیت آموزشی انجمن در شش ماه نخست سال 1401

فعالیت آموزشی انجمن در شش ماه نخست سال 1401

نفر/ساعتساعتتعداد شرکت کننده گان به نفرنام دورهردیف

1
دوره سیزدهم  مدیریت حرفه ای 

مدیریت منابع انسانی
۹۰۴. به مدت 88 ساعتبرای 33 نفر

432به مدت 16 ساعتبرای 27 نفردوره انالین تربیت ارزیاب سطح 21

3
دوره چهاردهم مدیریت حرفه ای 

منابع انسانی
 ۳ . به مدت 76 ساعتبرای 36 نفر

400به مدت 16 ساعتبرای 25دوره انالین تربیت ارزیاب سطح42

5
دوره انالین استقرار فرایند تحلیل 

گری منابع انسانی نوبت اول
252به مدت 12 ساعتبرای 21

6
دوره كانون ارزیابي و تدوین مدل 

شایستگي
432به مدت 16 ساعتبرای 27 نفر

7
دوره كانون ارزیابي و تدوین مدل 

شایستگي
400به مدت 16 ساعتبرای 25 نفر

8
دوره انالین استقرار فرایند تحلیل 

گری منابع انسانی نوبت دوم
192به مدت 12 ساعتبرای 16 نفر

بعد از شــیوع کرونا و مشکالت به وجود آمده برگزاری دوره های 
آموزشــی به صورت حضوری، رویکرد اجرای دوره های آموزشی در 
فضای مجازی در دســتور کار انجمن قرار گرفت با اتخاذ تدبیر الزم 
برای اجرای دوره ها در فضای مجازی و آماده ســازی بســتر الزم با 
پشــتیبانی قوی، استقبال شــرکت کنندگان از دوره های آموزشی 

بســیار مطلوب بوده است بطوریکه فعالیت های آموزشی انجمن در 
دو سال گذشته ازرشد چشم گیری برخوردارشد.

در 6 ماه اول ســال 1401 انجمن موفق شــد دوره های زیر را به 
مورد اجرا گذارد، به طوریکه در این مدت ۴۸ .  نفر ساعت آموزش 

قابل قبول به شرح جدول زیر داشته است.
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ایفــای نقش اثربخــش مدیــران و متخصان منابع انســانی در 
ســازمان های کشورمان، مستلزم کسب دانش و مهارت های مرتبط 
با حوزه منابع انســانی اســت و افرادی موفق تر خواهند بود که برای 
ارتقاء شایستگی های خود همواره در تالش باشند و همپای تحوالت 

و پیشرفت های تخصصی، به صالحیت های الزم دست یابند.
انجمن هــای حرفه ای منابع انســانی، برنامه هایی بــرای ارتقاء 
شایســتگی های مدیران و متخصصان منابع انسانی، ارزشیابی آن ها 
و صــدور گواهینامه های حرفه ای در ســطوح مختلف دارند. یکی از 

این برنامه های معتبر جهانی، گواهینامه ای است که توسط موسسه 
HRCI صادر می شود و معرف میزان تسلط دارنده آن بر دانش فنی 

و عملیاتی مرتبط با حوزه منابع انسانی است.
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با برگزاری دوره های آموزشی 
آمادگی آزمون حرفهای منابع انسانی PHRI، تالش دارد تا شرکت 
کنندگان در این دوره ها را به منظور کسب آمادگی الزم برای شرکت 
در آزمــون بین المللی PHRI، با ادبیات منابع انســانی بر اســاس 

استاندارد HRCI آشنا سازد.

PHRi کارگاه حرفه ای منابع انسانی بین المللی
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دوره زبان انگلیسی تخصصی برای مدیران منابع انسانی تراز جهانی

در چارچوب رســالت انجمن مدیریت منابع انســانی ایران برای 
توانمند ساختن کارشناسان و مدیران مدیریت انسانی کشور و ارتقاء 
ســطح دانش و مهارت آن ها، دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی در 

انجمن راه اندازی و شروع به کار نمود.
مأموریت اصلــی این دپارتمان برگزاری دوره های تخصصی زبان 
انگلیســی برای مدیران و اعضای محترم انجمــن و همچنین ارائه 
خدمات آموزشــی زبان های خارجی به ســازمان ها و شــرکت ها بر 

اساس نیاز آن ها می باشد.
دوره زبــان انگلیســی برای مدیــران منابع انســانی تراز جهانی 

در دو تــرم مجــزا و هر تــرم به مدت 35 ســاعت طراحی گردید و 
مناســب برای افرادی است که در تعامالت بین المللی شرکت دارند 
و می خواهند همکار شرکت های بین المللی داخلی و خارج از کشور 
شــوند و همچنین بتوانند آمادگی های الزم را برای أخذ گواهینامه 

بین المللی PHRI دریافت نمایند.
ســرفصل های این دوره شــامل فرآینــد منابع انســانی مثل: 
برنامه ریزی و جذب»استخدام«، روابط کارکنان، مدیریت ریسک، 
مدیریت، توســعه استعداد ها، جبران خدمات و مزایا، برندینگ و ... 

می باشد.
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شــركت هاي كوچك براي جذب افراد مستعد مورد نیاز خود با 
چالش هاي زیادي به منظور افزایش حقوق و دستمزد آنان مواجه 
هســتند و اگر این كار را بدون یك اســتراتژي شفاف انجام دهند 
عامل ایجاد زنجیره ای از واكنش ها و پیامدهاي ناخواســته زیادي 

می شوند.
جــذب و نگهــداري كاركنان، مدیریت هزینه هــاي ثابت، تداوم 
بهره وري و حفظ روحیه كاركنان همگي به یك اندازه اهداف مهمي 
براي هرســازماني هستند. بدون یك استراتژي روشن براي هدایت 
تصمیم گیري ها، راهبران و مدیران سازمان به طور ناخواسته بر یكي 
از این اهداف تاكید می كنند بدون ان كه اهداف دیگر را مدنظر قرار 
دهند. براي مثال اگر كارفرمایان تاثیر افزایش حقوق و دســتمزد را 
براي انواع مشاغل یا سطوح مشخصي از كاركنان، ویا حتي براي یك 
فرد خاص در نظر نگیرند باعث بروز پیامدهاي  ناخواسته و فشارهاي 
رواني زیادي می شــوند كه این موضوع می تواند در مواردي مشــابه 
نســبت  به كاركنان  باســابقه خدمت بیشتر یا در سطوحي  باالتر و 
حتي در مورد كاركنان جدید نیز اتفاق افتد. تاثیر منفي این موضوع 
به نوبه خود می تواند در مورد افزایش دســتمزدي به میزان یكسان 

نیز رخ دهد. 
بررســي ها و نظر ســنجي ها در مورد حقوق و دستمزد در آمریكا 
نشــان می دهند كه كارفرمایان احتماال سطح دستمزد كلیه طبقات 
شــغلي را 3/4 تا 3/9 درصد به طور متوسط در سال 2022 افزایش 
دهند. این در حالی است که در سال قبل میانگین دستمزد کارگران 
ساعتی بیش از 5 درصد رشد داشته است و حتی در برخی از صنایع 

بیش تر از این مقدار اضافه شــده است. مثال افزایش یازده درصدی 
بــرای کارگرانی که در واحدهای خدماتــی مربوط به اوقات فراغت 

مردم و برگزاری مهمانی ها و جشن ها به کار اشتغال داشتند.
در چنین شرایطی، یک تصمیم بد هزینه سنگینی را در پی خواهد 
داشت به همین دلیل تمرکز بر تدوین یک استراتژی مناسب در این 
مورد از اهمیت خاصی برخوردار اســت که می تواند به هر سازمانی 
کمــک کند تا مفهوم و جوانب هر تصمیم گیری در مورد چگونگی و 
میزان جبران خدمات را بهتر درک کند. اگر مدیران بدون داشــتن 
یک اســتراتژی روشــن تغییراتی در حقوق و دستمزد کارکنان به 
وجود آورند، انتظار داشته باشند که پشت در اتاق آن ها محل تجمع 

کارکنان برای مذاکره درباره این تغییرات خواهد بود.
تدوین این استراتژی به طور کلی چهار مرحله به شرح زیر دارد:

1- تشخیص و شناسایی نقش های حیاتی
تدوین اســتراتژی جبران خدمات با چشم اندازی شفاف از کسب 
و کار هر ســازمانی آغاز می شــود که حیاتی ترین کار برای موفقیت 
ســازمان و کارکنانی است که مســئولیت این کار را بر عهده دارند. 
نقش های حیاتی یعنی بدون کارکنانی که چنین نقش های شــغلی 

را ایفا می کنند، سازمان نتواند محصول یا خدمتی را عرضه کند.
کارفرمایان باید چگونگی وضعیت پرداخت ها را متناســب با بازار 
کار محلی برای همه مشــاغل سازمانی تعیین و مشخص کنند، این 
موضوع در مورد جذب افراد مســتعد برای تصدی مشاغل خاص نیز 
مصــداق دارد کــه از کدام بازار کار می آیند، آیــا از بازار کار منطقه 

پیامدهاي ناخواسته

  تدوین یك استراتژي روشن براي مدیریت جبران خدمات

ترجمه: احمد فنایی پور
HR Magazin     Summer 2022
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جغرافیائی دیگری یا از ســازمان های رقیــب و یا از صنایع دیگری 
جذب می شوند.

داده هــا و اطالعات مربوط به حقوق و دســتمزد را به طور منظم 
بررسی و روزآمد کنید تا بدانید در مقایسه با موقعیتی که می خواهید 
داشته باشید از این لحاظ در کجا قرار دارید. در برخی موارد ممکن 
اســت یک کارفرما بخواهد برای مشــاغل بســیار حیاتی یک نظام 
پرداخت خاص را با تالش بسیار ایجاد کند. برای مثال وجود مشاغلی 
با فناوری پیچیده به کارفرما این امکان را می دهد که تا محدوده های 
متفاوتی را برای حقوق و دســتمزد این مشاغل خاص برقرار کند و 
مثال هر شش ماه این محدوده ها را بازنگری کند. این کار به شرکت 
کمک می کند تا صاحبان مشــاغل مرتبط را متناســب با بازار کار 

حفظ کند.

2- ایجاد یک نظام تشکیالتی
هنگامی که ملیسا واترس)Melisa waters(  در سال 2020 به 
عنوان مدیر ارشد اجرائی یک شرکت بیمه که 45 نفر کارمند داشت 
منصوب شــد، متوجه شد که این شرکت ســاختار مناسبی جهت 
پرداخت حقوق و دســتمزد نداشته و بررســی های منظم دوره ای 
مدیریــت عملکردی نیز در آن اجرا نمی شــود و فقط کارکنانی که 
بیش از 5 ســال در آن شــرکت كاركرده بودند به عنوان افرادي كار 
ازموده مزیت خاصي داشتند. نظام جبران خدمات شركت متناسب 
با بازار كار محلي نبود و شركت تفكر خاصي در مورد این كه  چه نوع 
مهارت هایي نیاز دارد یا چگونه براي این مهارت ها حقوق و دستمزد 

پراداخت كند،نداشت.
براي رفع مشكالت مذكور، واترس ابتدا نسبت به تجزیه و تحلیل 
ســطح حقوق و دســتمزد ها در شركت و مقایســه آن در بازار كار 
محلــي پراداخت،این مطالعه و بررســي این امكان را به وجود آورد 
كه مســئوالن شركت بفهمندســاختار جبران خدمات كاركنان به 
طور كلي چقدر با دیگر ســازمان هاي محلــي تفاوت دارد و مانعي 
براي جذب و نگهداري افراد مســتعد اســت. پس از مشخص شدن 
بخش هایــي كه دراین ســاختار نیاز به بازنگري و اصالح داشــتند 
سطح دســتمزدها طي ســال هاي 2020و2021 به طور میانگین 
8درصــد افزایش یافت. البته چگونگي و میزان این افزایش با توجه 
به نوع شــغل و متناسب با ویژگي هاي شاغل تعیین و پرداخت شد، 
شاخص هایي نظیر سطح مشخصی از تجربه، عملكردخوب و مستمر 
و داشتن مجموعه ای از مهارت هاي خاص مورد توجه قرار گرفتند.
اصالحات مذكور تاثیري ســریع و مطلوب برگردش مالي شركت 
داشــت به طوري كه باعث افزایش 19 درصدي درآمد آن در ســال 

2021 شده فشار براي افزایش سطح دستمزدها كماكان ادامه دارد 
و واترس بر این باور اســت كه براي تداوم و رشد بهره وري كاركنان 
ســطح دســتمزدها باید به طور میانگین بین 4 تا 6 درصد در سال 

2022 افزایش یابد.
3- بحث و تبادل نظر در مورد دستمزدها

میزان حقوق و دستمزد چیزی نیست که به مدت طوالنی مخفی 
بمانــد، چون کارکنان معموال درباره آن با یکدیگر صحبت می کنند 
و کارفرمایان بایستی در این گفتگو ها حضور داشته باشند. کارکنان 
بهــا و ارزش مادی متفاوت برای نقش های شــغلی مختلف را درک 
می کنند، اما مشــکالت زمانی رخ می دهــد که کارفرمایان به آن ها 
توضیح ندهند که چرا و چگونه در مورد میزان افزایش دستمزدهای 

کارکنان اینگونه تصمیم گیری کرده اند.
مشارکت کارفرمایان در این گفتگوها این امکان را به وجود می آورد 
که ابهام ها تا حدود زیادی رفع شود. در برخی موارد کارکنان ممکن 
اســت در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد خود ناراضی باشند 
که با تشــریح دالیل و علت ها می توان راه حل مناسبی برای افزیش 

حقوق و دستمزد آن ها در آینده پیدا کرد.

4- بهره گیری از خالقیت ها 
اگر الزامات بودجه ای، امکان افزایش حقوق و دستمزدها را برای 
یک کارفرما محدود کند او بایستی با خالقیت خود راه حل مناسبی 
برای این مشکل و جذب افراد مستعد پیدا کند. در برخی موارد یک 
کارفرما ممکن اســت به جای پرداخت بیش تر  بتواند از لحاظ زمان 
کاری، مزیت خاصی برای این افراد قائل شود یا اگر ضرورتی نداشته 
باشد که شاغلین برخی از مشاغل خاص در محل جغرافیایي شركت 
حضور داشته باشند، كارفرما می تواند این فرصت را براي آن ها فراهم 
كندتــا بتوانند به صورت مجازي و از راه دور كار كنند.خالقیت هائي 
این گونه و یا موارد مشــابه ان ها می توانند نادیده انگاشته شوند اگر 
ســازماني  هوشیارانه عمل نكند پیامدهاي ناخواسته ای را به وجود 
می اورند،مثال برخي از شــركت ها به جاي جــذب و نگهداري افراد 
مجرب و مســتعد، افرادي كم تجربه با مهارت هاي كمتر را باحقوق 
و دســتمزد پایین تري به خدمت می گیرنــد و به نتایج آن در دراز 
مدت توجه نمي كنند، مثال افراد كم تجربه نیاز به نظارت بیشــتري 
دارند و این باعث مي شــود كه مدیران و كاركنان با تجربه به جاي 
تمركــز بركار اصلي خود، بخــش زیادي از زمان مفید كاري خود را 
براي مدیریت آنان اختصاص دهند. لذا هر تغییري در میزان جبران 
خدمات كاركنان بایســتي درراستاي اهداف سازمان و در چارچوب 

یك استراتژي شفاف صورت گیرد.
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اســتقبال ســازمان ها و شرکت های ایرانی برای عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ادامه دارد، بنا به گزارش دبیرخانه انجمن 
در نیمه اول سال جاری تعداد 30 عضو حقوقی به شرح زیر به خانواده بزرگ انجمن پیوستند به نحوی که در حال حاضر انجمن دارای:

334 عضو حقوقی 9
2002 عضو حقیقی 9
557 عضو دانشجویی است. 9

سازمان هایی که در 6 ماهه اول 1401به عضویت انجمن در آمدند

نام شرکتردیفنام شرکتردیف

شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا16شرکت جهش راه جنوب1

شرکت سروش انرژی پایدار 17آذین الکترو ایده2

شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد 18شرکت آذین پارت ایده گستر3

شرکت پتروشیمی فجر کرمان 19گروه صنعتی برنز4

شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی20شرکت آذین خودرو5

گسترش صنایع شیمیایی سینا 21سامانه الکترونیک  پیشرو6

شرکت صنعتی امیدفنر22شرکت صنایع الستیکی پارمیدا )سهامی خاص(7

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد )تابش (23شرکت آذین بسپار بازما8

تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم 24فرنیا آذین پارس 9

توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد 25شرکت تعاونی تولیدی آذین پالست فن آوران آسیا 10

زیرســاخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 11
)فناپ زیرساخت(

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا26

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو 27شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا-پرتو12

آیریک تجارت نصف جهان 28شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا- توگا13

موسسه ویرا راهکارهای دیان29شرکت توسعه نفت و گاز مپنا14

شرکت توســعه برقی سازی و ذخیره سازی انرژی مپنا- 15
میدکو

گروه صنعتی اشتاد ایران30

   
     * عالوه برآن با توجه به رویکرد اخیر انجمن برای اطالع رســانی موثرتر به مخاطبین و اعضا، شــبکه های اجتماعی 
انجمن فعال تر از قبل به کار خود ادامه می دهد و در حاضر بیش از 6000 نفر  فعالیت و اخبار انجمن را از طریق اینستاگرام 

تعقیب می کنند.

استقبال سازمان ها و اشخاص حقیقی  برای عضویت در انجمن
 و شبکه های اجتماعی
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برگزاری 14 دوره موفق مدیریت حرفه ای منابع انسانی 
و دریافت گواهینامه حرفه ای منابع انسانی 

در تدوین برنامه های استراتژیک انجمن مدیریت منابع انسانی 
ایران در افق 1404 یکی از اهداف تعریف شده و از ماموریت های 
کلیدی آن توســعه دانــش مدیریت منابع انســانی، کاربردی و 

حرفه ای کردن آن در سطح ملی می باشد.
کارشناســان و مدیران منابع انســانی کشور در سازمان های 
محــل خدمت خود بــا تغییرات و چالش های بســیاری مواجه 
هســتند که در سال های اخیر شــیوع ویروس کرونا و تداوم آن 
یکی از این ها بوده اســت. در مقابل این تهدیدها عملکرد موثر 
متخصصین منابع انســانی سازمان ها بسیار حائز اهمیت است و 
لذا ارتقا سطح دانش، مهارت و توانمندسازی این افراد می تواند 

راه گشا باشد.
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با درک این واقعیت دوره 
مدیریت حرفه ای منابع انســانی را طراحی کرده است که 88 
ســاعت به طول می انجامد و درای 22 ماژول 4 ســاعته است. 
این دوره که به مثابه یک مینی MBA مدیریت منابع انسانی 
می باشد، فرصتی را برای عالقه مندان و فعالین این حوزه فراهم 
کرده است تا بتوانند دانش و مهارت خود را به صورت کاربردی 

ارتقــا دهند و برای پذیرش مســئولیت های مدیریتی آمادگی 
الزم راکسب نمایند.

از امتیــازات ویژه این دوره این اســت کــه فراگیران آن بدون 
حضور در آزمون گواهینامه حرفه ای منابع انسانی که در سه سطح 
کارشــناس، مدیر میانی و مدیر ارشــد برگزار می گرددبتوانند با 
شرکت در یک پانل تخصصی و موفقیت در آن گواهینامه مربوطه 
را دریافت نمایند. اســتقبال چشــم گیر از این دوره نشان دهنده 
موفقیت آن در رســیدن به اهداف از پیش تعیین شــده است به 
طوریکــه دوره چهاردهــم آن با ظرفیت 36 نفر در حال برگزاری 

می باشد.
امور آموزش انجمن مدیریت منابع انسانی از کلیه کارشناسان 
و مدیران HR کشــور دعوت به عمل مــی آورد که در این دوره 
قدرتمند شــرکت نموده و راه توســعه فردی خود را برای کسب 

موفقیت های بیش تر هموار نمایند.
برای کســب اطالع بیش تر با همکاران امور آموزش شــرکت 
و شــماره تلفن های 44941228 و 44941238 تماس حاصل 

نمایید.
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انجمن مدیریت منابع انســانی ایران در راستای اعتبار بخشی 

به حرفه مدیریت منابع انســانی کشور و کمک به سازمان ها برای 

جذب افراد حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی و کمک بیش تر 

به متخصصین و افرادی که در حوزه HR سازمان ها فعالیت دارند 

تــا دانش و مهارت خود را ارتقا دهند، آزمون گواهینامه حرفه ای 

منابع انسانی را در سطوح زیر در روز پنج شنبه مورخ 24 آذر ماه 

سال جاری برگزار می کند. کسانی که آزمون مربوطه را با موفقیت 

طی نمایند با شرکت در یک پانل تخصصی گواهینامه مربوطه را 

دریافت می کنند.

1- سطح کارشناس

2- سطح مدیر میانی

3- سطح مدیر ارشد

بنــا بر گزارش دبیرخانه انجمن، تــا کنون تعداد 181 نفر به 

شــرح زیر موفق به دریافت گواهینامه حرفه ای منابع انســانی 

شده اند.

1- 114 نفر کارشناس

2- 45 نفر مدیر میانی

3- 22 نفر مدیر ارشد

متقاضیان محترم برای کســب اطــالع بیش تر از منابع آزمون 

 hrmsociety.ir و نحوه برگزاری آن به ســایت انجمــن به آدرس

مراجعــه و یا با تلفن هــای 44941228 و 44941238 تماس 

حاصل نمایید.

با هدف اعتبار بخشی به حرفه مدیریت منابع انسانی 
آزمون گواهینامه حرفه ای در 24 آذر ماه 1401 برگزار می گردد

اعطاي گواهینامه حرفه اي منابع انسانی به مدیران ارشد داراي سوابق و توانمندي ویژه بدون آزمون کتبی

بنا به اطالع واصله از دبیرخانه انجمن با توجه به اینكه تعدادي 

از مدیران ارشد فعال در حوزه منابع انساني داراي سوابق طوالني، 

درخشــان و موثر در حوزه مدیریت منابع انســاني ســازمان ها و 

بنگاه هاي كشــور بوده و خدمات ویژه و اثربخشــي را در راستاي 

توســعه منابع انســاني ارائه نموده اند و با عنایت به اینكه اعطاي 

گواهینامه حرفه اي به ایشــان عالوه بر ارج نهادن به تالش ها و 

ســوابق مدیریتي و علمي این افراد ، زمینه تقویت برند انجمن و 

نهادینه شدن طرح صدور گواهینامه صالحیت حرفه اي را فراهم  

خواهد نمود ، لذا بر این اســاس و با توجه به شاخص ها و شرایط 

مندرج در این دســتور العمل، گواهینامه حرفه اي  سطح مدیران 

ارشــد بدون نیاز به شــركت در آزمون ورودي با بررسی سوابق و 

مدارک تحصیلی و احراز شرایط الزم اعطا می گردد.

مدیران ارشــد حوزه منابع انسانی کشور که دارای سوابق ویژه 

در این حوزه هســتند در صــورت تمایل می توانند با تکمیل فرم 

مربوطه و ارســال رزومه و مدارک تحصیلی و ســوابق خود بدون 

حضور در آزمون کتبی با شــرکت در یک پانل تخصصی و کسب 

موفقیت در آن گواهینامه حرفه ای مدیر ارشــد منابع انســانی را 

دریافت نمایند.

برای کسب اطالعات بیش تر و دریافت فرم مربوطه با دبیرخانه 

انجمن به شماره 44941228 تماس حاصل فرمایید.
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در راستای حرفه ای شدن مدیریت منابع انسانی در کشور، طرح صدور گواهینامه حرفه ای منابع انسانی برای اولین 
بار در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با هدف توسعه الگوی شایستگی، ایجاد نظام سنجش شایستگی  ها و ارتقای 
شایستگی  های مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی سازمان ها در قالب نظام نامه تعریف شده در سال 1388 

طراحی شد و تا کنون ده دوره آزمون گواهینامه حرفه ای منابع انسانی با موفقیت برگزار شده است.

اهداف

ë  اعتبار بخشي به حرفه منابع انساني در کشور

ë  تدوین بدنه دانشي براي حرفه منابع انساني کشور

ë  کمک به سازمان ها براي جذب افراد حرفه اي در واحدهاي منابع انساني

ë  کمک به افراد براي کسب دانش و  مهارت هاي الزم براي فعالیت در حرفه منابع انساني

سطوحگواهينامهحرفهاي

سطح 1: کارشناس منابع انساني

سطح 2 : مدیر میاني منابع انساني

سطح 3: مدیر ارشد منابع انساني

شرايطدرخواست

داوطلبان دریافت گواهینامه حرفه اي منابع انساني الزم است حداقل شرایط زیر را براي حضور در فرآیند صدور گواهینامه 

داشته باشند:

    1- داشتن حداقل مدرک کارشناسي از یکي از دانشگاه هاي مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فن آوري

   2- داشتن حداقل سابقه کار به شرح زیر:

ë  براي سطح کارشناسي: 3 سال که حداقل 1 سال آن در حوزه منابع انساني باشد.

ë  براي سطح مدیر میاني : 6 سال که حداقل 3 سال آن در سطح کارشناس یا مدیر میاني منابع انساني باشد.

ë  براي سطح مدیر ارشد : 10 سال که حداقل 6 سال آن در سطح مدیر میاني یا ارشد منابع انساني و یا به عنوان مدیر 

عامل سازمان باشد.

3- داشتن حداقل 2۷ سال سن

4- عضویت در انجمن مدیریت منابع انساني ایران

5- دستیابي به حد نصاب هاي الزم در آزمون

6- گذراندن موفق پانل"مصاحبه" حرفه اي 

توضیح : داشتن مدرک کارشناسي ارشد و دکتراي مرتبط به ترتیب معادل 1 سال و 2سال سابقه کار براي دارنده آن محسوب مي شود. ٭ 
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بیســت و چهارمیــن همایش عرصه یادگیــری در روزهای 6 و 7 
شــهریورماه ســال جاری با حضور مخاطبین حــوزه مدیریت منابع 
انسانی در روز 6 شهریورماه در محل موسسه مطالعات و برنامه ریزی 
منابع انســانی» ســازمان مدیریت صنعتی« و در روز 7 شــهریور در 
کارخانــه نوآوری آزادی با حضــور 250 نفر از مدیران و متخصصین 
مدیریت منابع انســانی کشــور برگزار و هم زمان تعداد زیادی دیگر 
از طریق فضای مجازی در فرآیند اجرای این همایش قرار گرفتند.

در دو روز برگزاری این همایش مباحث و مقاالت جذابی توســط 
اساتید بنام حوزه مدیریت منابع انسانی ایران به مورد اجرا گذاشته 
شــد. در روز اول همایش "پانل چالش ها و راهکاری سازمان ها برای 
نگهداشــت سرمایه های انسانی" توسط اعضای هیأت مدیره انجمن 

مدیریت منابع انسانی ایران ارائه گردید.
ریاســت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در روز اول همایش از 
مدل بازنگری شــده تعالی منابع انســانی رونمایی کردند، مدل تعالی 
منابع انسانی در قالب جایزه ای به همین نام در سیزده سال گذشته به 
مورد اجرا درآمد و تا کنون بیش از 250 سازمان معتبر کشور در فرآیند 

این جایزه شرکت نموده و یکی از سطوح جایزه را دریافت کردند.
بنا به اطالع دبیرخانه جایزه تعالی منابع انسانی چهاردهمین دوره 
جایزه تعالی منابع انســانی با مدل بازنگری شــده)ویرایش 1401( 
امســال اجرا خواهد شــد. متقاضیان حضــور در جایزه می توانند با 
دبیرخانــه جایــزه تلفن هــای 44941228 و 44941232تماس 

حاصل نمایند.

همایش عرصه یادگیری
مدیران منابع انسانی 
6 و ۷ شهریورماه 1401 24



19
شماره 53

شهریور 1401

ارزیابي این دوره جایزه در فضاي مجازي بود. فرایند این دوره 
را چگونه ارزیابي می كنید؟

شــرایط حاصــل  از همه گیري بیماري كویــد 19، تغییرات 
قابــل توجهــی را در محیط کار، شــیوۀ کارکــردن و تعامالت 
فردي و ســازماني ایجاد کرده و بســیاري از فرایندهاي سازمان 
را دســتخوش تغییر نموده اســت. فرایند ارزیابي سازمان ها در 
جایزه تعالي منابع انساني نیز متاثر از این تغییرات می بایست به 
گونــه ای عمل كند كه ضمن در نظر گرفتن مالحظات حاصل از 
وضعیت پیش آمده كمترین انحراف از  تحقق اهداف جایزه را به 
همراه داشته باشد. ارزیابي مجازي سازمان هاي حاضر در فرایند 
جایزه با وجود چالش ها، دغدغه ها و ابهامات خاصي كه پیش روي 
این رویكرد نوین قرار داشــت حامل نكات مثبت و یادگیري هاي 
فراوانــي نیز بود. از دغدغه هــا و چالش هاي این رویكرد می توان 
به عدم برخورداري تیم ارزیابي از درك فضاي دروني ســازمان، 
نحوه تعامالت افراد در ســازمان، ارتباط مستقیم با بدنه كاركنان 
در ســطوح و الیه هاي مختلف و صحه گذاري صحیح و دقیق از 
جاري ســازي تمامي رویه ها، آیین نامه و دستور العمل ها در كل 
فرایندهاي منابع انساني و سازمان اشاره نمود و از یادگیري هاي 
حاصل از این فرایند می توان مواردي نظیر توانمند سازي تیم هاي 
ارزیابــي و همین طور متولیان ســازمان ها بــه برقراري ارتباط 
مجــازي، صرفه جویي در زمان و هزینه، اســتفاده از روش هاي 
نوآورانه و هوشــمندانه در دریافت اطالعات و ارایه هاي سازمان 

و ... را ذكر كرد.   

ارزیابي در فضاي مجازي توانسته است نظر شما را تامین كند؟
با توجه به نوین بودن این رویكرد و غافلگیري هاي حاصل از عدم 

آمادگي تمامي اركان ســاختاري كشــور و همین طور سازمان ها از 
وضعیت پیش آمده، بهره برداري از یادگیري ها و درس آموخته هاي 
حاصل از برگزاري جلســات ارزیابــي در فضاي مجازي چالش هاي 
آن را بــه مــرور زمان مرتفع و بعضا به نقاط قوت این رویكرد تبدیل 
خواهد شد. در مجموع تجربه شخصي بنده ارزیابي در فضاي مجازي 
را مثبت می داند چرا كه بســیاري از دغدغه ها و غیرممكن هایي كه 
پیش از اجراي این فرایند در تیم ارزیابي شــكل گرفته بود كم رنگ 

و در دوره هاي بعدي قطعا مرتفع خواهد شد.

اگــر نقطه نظراتي براي اصالح فرایند این مدل ارزیابي دارید 
اعالم فرمایید.

بــا اتخاذ تدابیري كه برخي از آن ها منبعث از تجربیات حاصل از 
اجراي فرایند ارزیابي جایزه در فضاي مجازي می باشد می توان این 
رویه را بهبود بخشــید. به نظر میرســد تدوین و ابالغ پروتكل هایي 
در قالب نكات راهنما از ســوي انجمن مدیریت منابع انساني هم به 
ارزیابان و هم توصیه نامه هایي رسمي به سازمان ها می تواند راه گشا 
باشــد. نكته دوم فراهم آوردن امكاني بــراي حضور مكاني تمامي 
اعضــاي تیم ارزیابي به منظور افزایش هــم افزایي و تعامالت بهتر 
اعضا و نكته دیگر آمادگي متولیان سازمان ها در مقام پاسخگویي با 
برگزاري جلســات پیش ارزیابي در فضاي مجازي، اصالح ساختار و 
حصول اطمینان از كاركرد صحیح سیستم هاي نرم افزاري سازمان ها 
و ارتباط موثر تیم ارزیابي با متولیان منابع انســاني ســازمان ها در 
تبادل مدارك، اطالعات و اســناد درخواستي با توجه به عدم حضور 

ارزیابان در سازمان در مشاهده مستندات از نزدیك
                                                                                  با سپاس
سحر مهاجراني

مصاحبه با ارزیابان ارشد
سیزدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

سحر مهاجرانی از ارزیابان ارشد جایزه تعالی منابع انسانی هستند که هم اکنون مدیریت اجرایی آموزش مدیران 
ایران خودرو را به عهده دارند.ایشان از شروع فعالیت جایزه با انجمن همکاری مؤثری داشتند.
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شرايطعضويتدرانجمنمديريتمنابعانسانيايران

در طول 17 سال که از فعالیت انجمن می گذرد، عضویت در آن توسط اعضاي حقیقي و حقوقي با استقبال چشم گیري 

مواجه شده است، به طوریکه در حال حاضر انجمن بیش از 2900 عضو دارد. کلیه مدیران منابع انساني، کارشناسان، 

متخصصان، محققان، اساتید دانشگاهها اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي ایراني مقیم ایران یا خارج کشور می توانند 

به عضویت انجمن درآیند و حضور آنان را ارج می نهیم.

انواع عضویت:

الف( اعضاي اصلي:

شامل افراد حقیقي و حقوقي است که مستقیمًا مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می باشند.

ب( اعضاي وابسته:

 شامل افراد حقیقي و حقوقي است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت هاي اصلي انجمن می باشند.

ج( اعضاي دانشجویي:

شامل آن دسته از دانشجویان است که بنابر انگیزه و عالقه شخصي به عضویت انجمن در آمده و در امور مربوط فعالیت می کنند.

د( اعضاي افتخاري:

شامل آن دسته از افراد حقیقي و حقوقي شناخته شده اي است که در زمینه منابع انساني داراي شهرت بوده و بنابر 

عالقه شخصي یا دعوت انجمن در امور مربوط با انجمن همکاري خواهند کرد.

حق عضویت:

عضویت در انجمن به صورت حضوري و یا آنالین از طریق سایت انجام می پذیرد و حق عضویت ساالنه به شرح ذیل 

است:

é عضویت حقیقي                            2/000/000 ریال  

é عضویت حقوقي»شرکت ها و سازمان ها«: 

تا 150 پرسنل                          10/000/000 ریال   

از 150 تا 500 پرسنل                20/000/000 ریال   

بیش از 500 پرسنل                  40/000/000 ریال                  

é عضویت انجمن ها                          50 درصد عضویت اعضاي حقوقي 
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مدارک الزم جهت عضویت:

مدارک مورد نیاز براي عضویت در انجمن و همچنین فرم هاي شماره یک)عضویت اعضاي حقیقي و دانشجویي( و 

فرم شماره دو)عضویت حقوقي( در سایت انجمن قابل دریافت است.

انجمن مدیریت منابع انساني ایران براي اعضاي حقوقي خود بسته تشویقي به شرح زیر در نظر گرفته است:

صدور كارت عضویت حقوقي                                           

صدور گواهي نامه عضویت حقوقي                                    

امكان حضور نماینده آن شركت در تركیب هیأت مدیره و بازرس انجمن  

عضویت در کمیته هاي تخصصي انجمن و شرکت در جلسات و کارگروه ها  

اعمال تخفیفهاي ویژه براي اعضاي حقوقي جهت حضور در طرح صدور گواهینامه حرفه ای منابع انساني  

اعطاي یک جلد از کتابهاي چاپ جدید انجمن، به طور رایگان  

دریافت خبرنامه الکترونیکي انجمن، به طور رایگان  

خرید كتاب هاي منتشر شده انجمن با 10 درصد تخفیف  

شركت در فرآیند جایزه تعالي منابع انساني با 5 درصد تخفیف   

استفاده از دوره هاي آموزشي  با 10 درصد تخفیف   

درج تبلیغات سازمان ها و شرکت ها در خبرنامه الکترونیکي انجمن با شرایطي ویژه   

ثبت نام در كنفرانس توسعه منابع انساني با 5 درصد تخفیف   

تمدید عضویت قبل از انقضاي مهلت  با 10 تخفیف   

 ارائه مشاوره در حوزه منابع انساني  

-  شرکت در گردهمایي هاي فصلي انجمن به طور رایگان

بسته تشویقي براي اعضاي حقیقي و دانشجویي:

صدور کارت عضویت   

شرکت در گردهمایي هاي فصلي انجمن به طور رایگان  

عضویت در کمیته هاي تخصصي انجمن و شرکت در جلسات و کارگروه ها  

دریافت خبرنامه الکترونیکي انجمن، به طور رایگان  

امکان چاپ مقاالت اعضا در خبرنامه الکترونیکي انجمن  

دریافت کتابهاي انجمن با 10 درصد تخفیف   

  داوطلبان عضویت در انجمن می توانند براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02144941238 تماس حاصل

فرمایند. یا به سایت انجمن به آدرس hrmsociety.ir  مراجعه فرمایند.
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10 معیار ارزیابی آموزش منابع انسانی

وقتی صحبت از ارزیابی آموزشی کارکنان می شود، این نقل قول 
چقدرمتناسب به نظر می رسد: 

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

اساس میتوانیدبرای بهبود تصمیم گیری کنید؟
هرســاله در ســازمانها، واحد های آموزش و توسعه منابع انسانی، 
انواع آموزش هایی را که کارکنان برای دســتیابی به اهداف تجاری و 
بهبود کسب و کار به آن ها نیاز دارند را به دقت برنامه ریزی می کنند. 

اما آیا این برنامه ها واقعا اثربخش هستند؟ 
و اگر به فرض اثربخش باشند، آیا اصوال این برنامه ها برای رسیدن 

به اهداف کسب و کار طراحی شده اند؟
مدیران اجرائی معموال تا وقتی که از نتایج برنامه های آموزشــی 
اطمینان نداشــته باشــند یا سنجه های مشــخصی مبنی بر تاثیر 
برنامه هــای آموزشــی در نتایج کســب و کار نداشــته باشــند، از 
ســرمایه گذاری در برنامه های آموزشــی خودداری می کنند، و این 
البته کامال قابل درک اســت! چرا که در تمامی ســازمانها مدیران 
نهایــت تــالش خود را به کار می گیرند تا هزینه ها را کاهش دهند و  
بدیهی اســت که هزینه ای که توجیه اقتصادی نداشته باشد همیشه 
در اولویت حذف قرار دارد. به همین دلیل "بودجه آموزشی" معموال 

از اولین مواردی است که در معرض خطر حذف قرار دارد.
ردیابی سنجه های آموزشــی کارکنان به سازمان کمک می کند 
تا به مدیران اطمینان داده شــود که برنامه آموزشــی که ارائه شده 
جذاب اســت، بازگشت هزینه دارد و به سازمان کمک می کند تا به 

اهداف تجاری خود برسد.

معیارهای آموزش کارکنان چیست؟
از معیارهای آموزش منابع انســانی انتظار داریم این پاســخ ها را 

به ما بدهند : 

é ارزیابی این که یک برنامه آموزشی به چه میزان موفقیت آمیز بوده
é اندازه گیری این که آیا یک برنامه آموزشی اثربخش بوده
é  آیا با استفاده از داده ها، می توان همسویی برنامه آموزش را با اهداف

سازمان مالحظه کرد؟
é ارزیابی اجزای مختلف یک برنامه آموزشی

تمرکز اصلی معیارهای آموزش کارکنان بر»اثربخشــی« اســت. 
بنابراین به عنوان مثال فرض کنید شما در شرکتی کار می کنید که 
به صورت آنالین محصوالت یا خدمات خود را به فروش می رساند و 
به منظور افزایش فروش، باید سئو )بهینه سازی موتور جستجو( وب 
ســایت خود را بهبود بخشید تا منجر به افزایش فروش شود. با این 
حال، پس از یک تجزیه و تحلیل سریع، متوجه می شوید که کارکنان 
شما مهارت های الزم در ارتقا سئو سایت را ندارند و بنابراین  تصمیم 

می گیرید که آنها را به یک دوره آموزشی اعزام کنید.
معیارهای آموزش کارکنان به شــما کمک خواهد کرد تا بتوانید 

به سواالت زیر پاسخ بدهید:
آیا آموزش کارکنان در زمینه سئو موفقیت آمیز بود؟ 9
آیا فراگیران از آموزش راضی بوده اند؟ 9
آیا بعد از فراگیری کارکنان، فروش سایت افزایش یافته است؟  9
میزان افزایش لیدها قابل توجه )و قابل توجیه( بوده است؟ 9
آیا وب سایت شما از نظر سئو بهینه تر شده است؟ 9
آموزش های تکمیلی مورد نیاز برای ارتقاء مهارت های کارکنان  9

در زمینه سئو بیشتر چیست؟
در یک سازمان، نتایج آموزشی واقعًا زمانی روشن می شود که یک 
هدف مشــخص و قابل اندازه گیری در ارتباط با آموزش تعیین شده 
باشد. فرض کنید هدف شما افزایش 15 درصدی بازدید از وب سایت 
شرکت در مدت شش ماه بوده است. در آن صورت، می توانید میزان 
تاثیر آموزش را برای دســتیابی به این هدف ، به راحتی اندازه گیری 

آرمین خوشوقتی – شیما جعفرزاده

در یکی از معروف ترین نقل قول ها از پیتر دراکر گفته می شود
"اگر نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید نمی توانید آن را بهبود بخشید"
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نمایید و بنابراین، معیارهای آموزشــی را در برابر این معیار تجاری 
خاص اندازه گیری کنید.

چرا باید از معیارهای آموزشی برای ارزیابی آموزش استفاده 
کرد؟

اســتفاده از معیارهای آموزش کارکنان در ارزیابی آموزشــی به 
شــما این امکان را می دهد که تصمیماتــی مبتنی بر داده بگیرید، 
این روش تعصب را از بین می برد و از تصمیم گیری های ســلیقه ای 
جلوگیــری می کند، همچنین از منظر ســازمانی، رویه ای مبتنی بر 
انصاف ایجاد می کند و به سرمایه گذاری های مالی در حوزه آموزش 

اعتبار می دهد. 
عالوه بر این، اســتفاده از معیارهای آموزشــی این امکان را ایجاد 

می کند که:
عملکرد مالی اندازه گیری شود - می توانید معیارهای آموزشی . ۱

را به معیارهای عملکرد مالی ) به عنوان مثال ROI، نقدینگی 
و معیارهای سودآوری( مرتبط کنید.

ردیابی عملکرد در طول زمان - استفاده از معیارها و KPIهای .  
یکســان به شما امکان می دهد هر گونه پیشرفت قابل توجهی 
را در نتیجه مستقیم تالش های آموزشی خود مشاهده کنید و 

روند آن ها را بررسی نمایید.
آموزش معیار برای رقبا – اســتفاده از معیارهای ثابت به شما . ۳

این امکان را می دهد که برنامه آموزشی خود را با رقبا مقایسه 
کنید و میزان هزینه کم یا زیاده روی خود را بسنجید.

به طور شــفاف به کارکنان بازخورد بدهید - می توانید ارزش . ۴
آموزش و ارزش ســرمایه گذاری روی آنها را به کارکنان نشان 
دهیــد تا آنها بدانند که در هر مقطع زمانی، به چه میزان روی 

آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است. 
یکی از بزرگترین دالیلی که کارکنان ســازمان را ترک می کنند، 
عدم آموزش مناســب است. اســتفاده از معیارهای آموزشی گاهی 
اوقات می تواند راه ســاده ای برای نشان دادن ارزش سرمایه گذاری 

انجام شده برای کارکنان باشد. 
به خاطر داشــته باشید که گاهی اوقات مهم این نیست که چه 
کاری، در چه مدتی، با چه میزان سرمایه گذاری و در چه حجمی 
انجام شده اســت، بلکه این موضوع مهم است که نشان دهید 

انجام آن کار چقدر ارزشــمند است و به چه میزان ارزش افزوده 
برای سازمان شما ایجاد کرده است.

معیارهای کلیدی آموزش کارکنان
در ارزیابی آموزشــی خود، بســته به اهداف آموزشی سازمان، 
می توانید از معیارهای آموزشی مختلفی ) مثل اندازه گیری رضایت 
و مشــارکت آموزشــی، برنامه ریزی بودجه آموزشی، بهبود میزان 

مشارکت و قبولی، یا ارزیابی نتایج کسب و کار ( استفاده کنید
 اینجا 10 معیار رایج آموزشی را با هم مرور کرده ایم.

1. هزینه آموزش به ازای هر کارمند
یک معیار ســاده است که نســبت هزینه کل آموزش سازمان را 
نســبت به کل کارکنان نشان می دهد. این معیار می تواند برای یک 
برنامــه خاص یا به عنوان مجموع تمام آموزش های انجام شــده در 

یک سال خاص اندازه گیری شود. 
هزینه آموزش برای هر کارمند = هزینه آموزش / تعداد کارمندان
از ایــن معیار می توانید جهت برنامه ریزی بودجه آموزشــی خود 

برای سال بعد نیز استفاده کنید.

2. مشارکت فراگیر
مشــارکت یادگیرنــده میزان مدت زمانی را کــه فراگیران برای 
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فرآیند یادگیری سرمایه گذاری می کنند اندازه گیری می کند. بدان 
معنی که فراگیران در واقع برای ثبت نام و پردازش مطالب آموزشی 

تولید شده به چه میزان وقت گذاشته اند.
هــر چند کــه معیار دقیقی برای اندازه گیــری این موضوع وجود 
نــدارد، اما برخــی از آمارها در این خصوص وجود دارد که می توانید 
به آنها نگاه کنید. این ســنجه شامل زمان صرف شده برای ماژول ها 
یا دوره ها می شــود. اکثر سیســتم های LMS دارای این ویژگی ها 
هســتند. طبیعتًا، هر چه فراگیر زمان بیشتری را در بستر یادگیری 
و تعامل با اجزاء آن صرف کند، میزان نرخ مشــارکت فراگیر بیشــتر 

می شود.
با این حال، این ارزیابی ممکن اســت همیشه درست نباشد، چرا 
که در برخی موارد، فراگیران فقط در ماژول ها حضور پیدا می کنند 
اما یادگیری از دوره ندارند. به همین دلیل است که برای اندازه گیری 
مشــارکت، باید این سنجه را با معیارهای دیگر مانند تکمیل دوره، 

رتبه بندی رضایت و عملکرد کارکنان ترکیب کنید.

3 . بازگشت سرمایه گذاری در آموزش
بازگشت ســرمایه )ROI( آموزش،  کارایی یا سودآوری پولی را 
کــه برای آموزش صرف می کنیــد اندازه گیری می کند و معمواًل به 
درآمد بیشتر و تأثیر تجاری آموزش بر کسب و کار مرتبط است. شما 
نیازی به اندازه گیری بازگشت سرمایه )ROI( هر طرح آموزشی در 
ســازمان خود ندارید. به طور معمول، شما این معیار کلیدی را فقط 
برای 5٪ از تاثیرگذارترین برنامه های آموزشی اندازه گیری می کنید.
یکی از رایج ترین روش های اندازه گیری بازده سرمایه گذاری 

آموزشی این است:

بازگشت سرمایه گذاری در آموزش = )بازگشت سود – هزینه 

سرمایه گذاری( / هزینه سرمایه گذاری* 100

4. رضایت از تجربه آموزشی
این ســنجه یکــی از محبوب تریــن معیارهای آموزشــی برای 
اندازه گیــری اســت و معمــواًل می توان آن را در نظرســنجی پس 
از آمــوزش قــرارداد و برای ســنجش میزان رضایــت فراگیران از 
آموزش هایی که دریافت کرده اند اســتفاده می شود. می توانید برای 
جمع آوری بازخورد و ســنجش میزان رضایــت فراگیران از تجربه 

آموزشــی، از امتیاز خالص پروموتر )1 تا 10( با این ســؤال استفاده 
کنید: »چقدر احتمال دارد که این جلسه آموزشی را به یک دوست 

یا همتای خود توصیه کنید« 
این یک معیــار عالی برای ارزیابی موفقیت آمیز بودن آموزش از 
نظر فراگیران اســت . برای NPS، امتیاز بین 0 تا 30 خوب اســت. 
امتیاز باالتر از 30 عالی است. امتیاز زیر 0 باید شما را نگران کند!

5. بهره وری عملیاتی
اگر آموزش اثربخش بوده و شــکاف های مهارتی خاص مورد نیاز 
برای بهینه ســازی فرآیندها را را برطرف کنــد، باید بتواند کارایی 

عملیاتی را افزایش دهد.
به عنوان مثال، ممکن اســت در حال حاضر 40٪ از فرصت های 
خود را در یکی از حوزه های کســب و کار از دســت داده باشــید ) 
فرصت از دســت رفته(. در حالی که اگر یک برنامه آموزشــی برای 
ارتقاء وضعیت در این موضوع خاص به کار گرفته شود، باید بتوانید 
بهبود را ببینید )به عنوان مثال، کاهش به 20٪ یا 5٪ در طول زمان(. 
معیارهای عملیاتی مانند »زمان تعمیر«، »زمان بازیابی«، »زمان تا 
شکست«، »هزینه به ازای هر کلیک« را می توان قبل و بعد از آموزش 

اندازه گیری کرد تا بهبود بهره وری قابل اثبات باشد.

6. استقبال فراگیران
این ســنجه به ســادگی تعــداد فراگیران هر دوره آموزشــی را 
اندازه گیــری می کند. برای مثال، می توانید از این معیار برای بهبود 

نحوه برقراری ارتباط فرآیند آموزش با کارکنان استفاده کنید.
ممکن است بخواهید در اینجا از تست A-B استفاده کنید، جایی 
که برنامه آموزشــی را با استفاده از پیام های مختلف برای سنجش 
اثربخشــی تصاویر مختلف و سرفصل های موضوع ایمیل که هنگام 

ارائه دوره استفاده می شوند، به کارمندان منتقل می کنید.
عالوه بر این، همچنین مشــخص می کنــد که آیا آموزش به کار 
گرفته شــده برای کارکنان مناســب اســت یا خیر. شما می توانید 
کارهای کوچکی برای بهبود ثبت نام دوره انجام دهید )مانند تشویق 
مدیــران به تبلیغ دوره بــرای تیم های خود( و ببینید که چگونه در 

طول زمان بهبود می یابد.
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7. نرخ اتمام دوره
نرخ تکمیل دوره به شــما نشان می دهد که فراگیران چه مقدار از 
دوره را گذرانده انــد یا در کــدام مقطع از برگزاری دوره، آن را ترک 

کرده اند.
روش های خالقانه ای برای تشــویق فراگیران به اتمام دوره وجود 

دارد، مانند گیمیفیکیشن و تولید محتوای موثر برای دوره.

8. نرخ ترک دوره 
نشان می دهد که چه تعداد از فراگیران یک دوره را شروع کرده اند 
و آن را به پایان نرســانده اند یا تصمیم به ترک دوره گرفته اند. این 
معیاری برای کیفیت محتوای آموزشــی است، یا حتی ممکن است 
مشکالت سازگاری مرورگر را در بستر یادگیری آنالین نشان دهد. 
در حالت ایده آل، شما اندازه می گیرید که فراگیران تا کجا آموزش 
دیده اند. این امر به شــما کمک می کند تا متوجه شــوید که آیا در 

قسمت خاصی از آموزش مشکلی وجود دارد یا خیر.

9. میزان قبولی ارزیابی و نمرات ارزیابی
تعداد فراگیرانی را که یک دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده اند 
و یا مردود شــده اند، اندازه گیری می کند. به عنوان مثال، اگر 200 
کارمنــد در پایان یک دوره در آزمون شــرکت کنند و فقط 45 نفر 

قبول شوند، ضریب قبولی 22.5 درصد خواهد بود.
همچنین این ســنجه می تواند نشــان دهد که ارزیابی یک دوره 
دشوار بوده است، یا ممکن است عمداً به این روش انجام شده باشد 
تا بهترین فراگیران فیلتر شــوند. اگر میزان قبولی و نمرات ارزیابی 
شما به طور غیرمنتظره ای پایین است، می توانید علت آن را بررسی 
کنیــد. آیا فراگیران برای تکمیل دوره زمان زیادی صرف کرده اند و 
آنچــه را که در ابتدا یاد گرفته اند فراموش کرده اند؟ یا ســواالت بی 

دلیل سختگیرانه بوده اند؟
گاهی اوقات، ممکن است الزم باشد آزمون را مجددا برگزار کنید 
و فراگران باید آن را مجدداً پس از گذراندن مجدد دوره، انجام دهند. 
از این نتایج برای گزارش های آماری آموزش )مانند آموزش هایی 
که برای بررســی میزان انطباق شــاغل با یک شــغل خاص تهیه 

می شود( استفاده می شود.

10. عملکرد کارکنان پس از آموزش
تأثیر آموزش ممکن اســت فوراً قابل رویت باشــد یا اینکه الزم 
باشد مدتی صبر کنید تا بتوانید تاثیر آموزش را بر عملکرد کارکنان 
بررســی کنید . این مورد به میزان زیادی به پیچیدگی مهارت مورد 

بحث ارتباط پیدا می کند.
شما می توانید این نتایج را از طریق ردیابی نتایج ارزیابی عملکرد 
کارکنان ) مثل تعداد فروش قبل و بعد از آموزش(، و مقایسه نتایج 
حاصلــه اندازه گیری کنید. باز هم، مانند ROI آموزش، شــما این 
معیــار را می توانید صرفــا برای تاثیرگذارتریــن آموزش های خود 

اندازه گیری کنید.

این داده ها را از کجا به دست آورید؟
برای به دســت آوردن داده های معیارهای آموزشی خود، باید به 

موارد زیر توجه کنید:
1. سیستم مدیریت یادگیری - این سیستم تمام داده های اصلی، 
مانند نــرخ تکمیل دوره، نرخ ثبت نام، نمرات ارزیابی، نرخ قبولی و 

برخی از معیارهای تعامل را در خود جای می دهد.
2. نظرســنجی - این به شــما کمک می کند تا داده هایی مانند 
امتیاز رضایت و داده های کیفی در مورد اثربخشــی آموزش خود را 

جمع آوری کنید.
3. گروه های کانونی – گاهی اوقات، ممکن است برگزاری جلسات 
با گروه های متمرکز از کارکنان، برای داشتن یک گفتگوی صادقانه 

و باز در مورد آموزش های برگزار شده به شما کمک کند.
4. داده هــای عملکــرد کارکنان - هر معیــاری از بهبود عملکرد 
که در طول زمان در نتیجه آموزش حاصل شــده، می تواند به شــما 

کمک کند.

کالم پایانی
آموزش موثر کارکنان، کلیدی برای تضمین موفقیت سازمان شما 
است. به همین دلیل است که باید مطمئن شوید که نتایج مورد نظر 

شما حاصل می شود. 
ردیابی معیارهای آموزشی مناسب به شما کمک می کند تا از این 

امر اطمینان حاصل کنید.
AIHR :منبع مقاله
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هلدینــگ ها، شــرکت ها، نهادها، ارگان ها مــی توانند از این 

پس فرایند، قالب و اطالعات گزارشدهی خود را به هیات مدیره، 

مجامع و انتشار در گزارشات CSR و … با رعایت این استاندارد 

و الزامات آن منطبق نمایند!

این کتــاب راهنما با تالش آقای دکتــر خلیل میرخانی عضو 

هیات مدیره و مدرس تحلیلگری منابع انســانی تهیه و با حمایت 

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران منتشر و توزیع می گردد.

در تحلیلگری منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی داده_محور 

انتخاب، توجیه و ایجاد رویه برای گزارشــگری و ارائه داســتان 

ارزش آفرینی داده های افراد و کارکنان و فرآیندها بســیار حائز 

اهمیت شده است!

الزم به یادآوری اســت که استاندارد 30414 منتشر شده 

در ســال ۰۱۸ ؛ یکی از موفق ترین سلســله استانداردهای 

حوزه منابع انســانی و دســتاورد نگاهی یکپارچه و منسجم 

Technical Committee ISO/TC 260 بــه مقولــه 

گزارشــدهی سرمایه انسانی سازمان ها اعم از نهاد، هلدینگ، 

شــرکت ها و موسســات و NGO ها و …در سطح جهانی 

است.

در این کتاب شما با تعاریف و الزامات و ایجاد فرایند گزارشدهی 

اســتاندارد، ۱۱ گروه شــاخص ها و گام های پیاده سازی   گانه 

متناسب با سطح و اندازه سازمان و انتظارات ذینفعان آنها آشنا و 

خواهید توانست برای پیاده سازی این استاندارد در سازمان خود 

برنامه ریزی و اقدام نمایید.

بــرای تهیه کتاب مــی توانید به ســایت انجمــن به آدرس 

hrmsociety.ir مراجعه یا با تلفن شماره 44941238 تماس 

حاصل نمایید.

اولین کتاب الکترونیکی انجمن منتشر شد
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شــیوه های رهبری در ســازمان، شش شــیوة تمرین ضروری و بی انتها را برای رهبران مشتاق تعیین می کند که آن ها را "باید انجام 

داد"، و افرادی که دستاوردهای قوی تری داشته باشند، متمایز می شوند.

این سفر برای هر فردی متفاوت است. برای مثال ممکن است اولین سال های شروع به کار شما باشد، وقتی که نخستین بار به 

عنوان مدیر با یک رهبر باتجربه و ماهر شروع به کار می کنید و برای اجرای برخی از این شیوه ها به او می پیوندید. به مرور زمان، 

ممکن اســت فرصت به عهده گرفتن مســئولیت برخی از شــیوه ها را به دست آورید. وقتی برای اولین بار این حوزه ها را به عهده 

می گیرید، به درجات متفاوتی از موفقیت دســت خواهید یافت. اما در هر مرحله، با تأمل در موفقیت ها و شکســت ها، می توانید 

اصالحات مثبتی را ایجاد کنید و جستجو برای یافتن فرصت های بیشتر یادگیری را ادامه دهید.

با تمرین این شــیوه ها، شــما به دســتاورد ی مثبت و چشم گیر از طریق دیگران دست می یابید، و این همان رهبری است. اما کار به 

اینجا ختم نمی شود: برای تداوم حرکت به  پیش، باید تمرین، اقدام، تأمل، و یادگیری را تداوم بخشید تا این که: 

تأثیر بگذارید،  الهام بخش  سازمان  باشید و رشد کنید. 

    پس بیایید شروع کنیم!

کتاب جدید انجمن منتشر شد

متقاضییــان خریــد این کتــاب می توانند از طریق ســایت انجمن مدیریت منابع انســانی ایــران به آدرس 
HRMSOCIETY.IR یا از طریق شــماره تلفن های 44941238 و 09359897695 نسبت به سفارش و خرید 

این کتاب اقدام نمایند.
ë اعضای انجمن از 10 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود 

ë خریداران بیش از 5 نسخه نیز از 10 درصد تخفیف برخوردار هستند
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راهنماي جامع مدیریت و رهبري
کتــاب راهنمــاي جامع 
مدیریت و رهبري، مفاهیم 
کلیدي رهبري، مدیریت و 
توسعه را بررسي و به نوعي 
عملکرد همه کســاني که 
درگیر کار مدیریت هستند 
را تحت تأثیر قرار مي دهد، 
امــا تمرکــز خاصي روي 
کساني داردکه به مدیریت منابع انساني مي پردازند. 
این کتاب براي کمک به کساني است که مي خواهند 
»بــه مدیري تأثیرگــذار و همچنین یک متخصص 
تأثیرگذار منابع انساني تبدیل شوند تا بتوانند دیگران 
را بــه طــور عادالنه و مؤثر مدیریت کنند و ســطوح 

اشتغال، تعهد و انگیزه عملکرد را افزایش دهند.«

استعداد یابي و جانشین پروري 

این كتاب كه توسط دكتر 
بهــزاد ابوالعالئي تدوین 
شــده ، بــه دو موضــوع 
و جانشین  استعدادیابي 
پروري پرداخته اســت ، 
ضمن مروري بر برنامه هاي 
مدیــران ، تجربیات چند 
سازمان موفق جهاني را نیز 
در ارتباط با استعدادیابي و جانشین پروري بررسي 
مي نماید و به این ترتیب اثر ارزشمند و راهگشا براي 

مدیران به ویژه مدیران منابع انساني است.

مدیریت منابع انساني در اروپا 

این كتاب با همکاري انجمن 
اروپایي مدیریــت کارکنان 
)EAPM(  و انجمن به رشته 
تحریــر درآمده، چالش هاي 
خاص و متفــاوت مدیریت 
منابع انساني در اتحادیه اروپا 
را مــورد واکاوي قــرار داده، 
تجزیه و تحلیلي ارائه مي دهد 
که براي هریک از کشورهاي اروپایي توسط نویسندگاني از 
همان کشورها تدوین شده و محیطي را که کسب و کارها 
با آن مواجه هســتند، مورد ارزیابي قرار مي دهد. مدیران 
شرکت ها و بازرگانان کشورمان از  دیر باز روابط اقتصادي 
گسترده اي با کشورهاي اروپایي داشته اند. هر چند که این 
روابط در دوره هاي مختلف زماني، فراز و فرود داشــته، اما 
هیچگاه از اهمیت آن کاسته نشده است. این کتاب براي 
صاحبان صنایع، تجار و سرمایه گذاران ایراني كه قصد دارند 
ارتباط تجاري خود را با کشورهاي اروپایي توسعه دهند، از 

دیدگاه مدیریت منابع انساني، بسیار راهگشا است. 

چگونه مي توان کارکنان را مدیریت کرد

چگونه مي توان کارکنان را 
مدیریت کرد، عنوان کتابي 
است که توســط مایکل 
آرمسترانگ به رشته تحریر 
درآمده اســت. نویسنده 
جنبه هاي کلیدي مدیریت 
و رهبــري کارکنان را به 
طور کاربردي بیان مي کند 
و در فصل هاي مختلف به مباحثي نظیر: توانمندسازي، 
ســازماندهي و برانگیختن کارکنان، تیم ســازي، 
مدیریت تغییر و عملکرد مي پردازد .این کتاب براي 
مدیران به منزله تعالي دیدگاه با نگرش مدیریت منابع 
انساني است، و به همین دلیل مطالعه آن به مدیران، 
به ویژه مدیران منابع انساني کشور توصیه مي شود.
چگونه مي توان کارکنان را مدیریت کرد، در حجم 
کــم و مدت زمان محدود، مدیران را با نگرش منابع 

انساني در بحث مدیریت کارکنان آشنا مي کند.
هركسي را پیري باید :
 هر کسی را پیری باید

ایــن كتــاب در موضوع 
منتورینــگ منبع اصیل 
تلقي مي شود كه آخرین 
چاپ آن در ســال 2002 
بوده كه ترجمه حاضر از 

این كتاب مي باشد.
محتویات كتاب عالوه 
بــر تجــارب نویســنده 
محترم، مرور وســیع ادبیات و پژوهش هاي عمیق 
ایشــان را نیز شامل مي شود. در واقع مطلب آن، از 
نظــر آخرین پژوهش هاي بــه عمل آمده غني و تا 
اندازه زیادي، حاوي مباحث و نظریه هاي روز است.  

بررسي سالمت كاركرد منابع انساني
این كتــاب حاصل یك 
پیمایش وسیع و عمیق در 
زمینــه مدیریــت منابع 
انســاني در سرتاسر اروپا 
اســت و بــه موضوعات 
كلیدي مانند اســتراتژي 
سازماني، فرهنگ، توسعه 
فردي و نگهداري كاركنان 
مي پردازد و مدیریت منابع انســاني را از جنبه هاي 

مختلف مورد بررسي قرار مي دهد.
كتاب » بررســي سالمت كاركرد منابع انساني«  
ابزار بهینه كاوي بســیار ارزشــمندي را در اختیار 
متخصصان منابع انساني قرار مي دهد تا كار واحد خود 
را درون سازمان ارزیابي و بتوانند براي بهبود عملكرد 
آن تصمیم بگیرند. گزارش ها طوري طراحي شده اند 

كه به مدیران اجازه مي دهد تا با بكار بستن درس هاي 
این پژوهش در ســازمان هاي خود، رویه هاي برتر را 

درگستره صنایع مورد نظر توسعه دهند.
   

دانشگاه سازماني

این کتاب دســتنامه اي 
 ) HAND BOOK(
اســت گردآوري شده از 
منابع  مدیران  تجربیات 
انساني و مدیران آموزش 
و توسعه ي سازمان هاي 
پیشــرو، كــه اقدامات 
مربــوط به آمــوزش و 
توسعه منابع انساني خود را در یك چارچوب مدون 
و یكپارچه به نام دانشــگاه سازماني ، سازماندهي 
نموده اند. هدف از گــردآوري و تألیف این كتاب 
توسط »دكتر مارك آلن« این بوده است كه براي 
سایر مدیراني كه هنوز اقدامي براي یكپارچه سازي 
فعالیت هاي آموزش و توسعه منابع انساني خود به 
صورت استراتژیك نكرده اند، یك راهنماي عملي 
فراهــم نماید. این راهنما ، تجربیات گرانبهایي از 
صنایع مختلف را در قالب فعالیت هاي استاندارد 

آموزش و توسعه در خود گنجانده است.
   

تحلیل گری منابع انسانی

امروزه خاستگاه توسعه هر 
تمدنی سازمان ها هستند 
و برای بلوغ و ادامه حیات 
بنگاه ها در عصری جدید 
متکــی بــر الگوواره های 
نوین فن آوری، اقتصادی-
اجتماعی و سیاســی و ... 
فراموشــی  نیازمنــد 
آموخته هــای قبلــی و گاه بازآمــوزی و نوآموزی 
دانش ها، ادراک نوین از حقایق و به کارگیری داده ها 
و واقعیت هــای پیرامون محیط کار و کارکنان خود 
هستیم. اگر بیاندیشیم که چیز تازه ای برای یادگیری 
وجود نــدارد قطعا تغییری رخ نداده و بهبودی هم 
حاصل نمی گردد. شجاعت و تهور پذیرش و اجرای 
تغییرات متناســب، کمک بــه تصمیم گیری های 
منطقی و ارائه راهکارهای هدفمند، هوشمندانه ترین 
کاریست که هر مدیر و کارشناس ارزشمند و دلسوز 
در هر مرز و بومی می تواند برای حال و آینده انجام 
دهد.کتاب تحلیل گری منابع انسانی حاوی دانش و 
راهکارهای نوبتی برای خلق مجدد ســازمان های 
بهره ور و ارزش آفرین با بهره گیری داده ها و واقعیات 

کارکنان و محیط کار است.

واحد انتشارات انجمن، کتاب هاي خود را  با ده درصد تخفیف ویژه به اعضاي خود عرضه مي نماید
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تقویم آموزشی نیمه دوم سال 1401 دوره های آنالین
مالحظات شهریه 

هرنفر»ریال«
اساتید زمان 

برگزاری
مدت/
ساعت

عنوان دوره ف
ردی

ویژه مدیران وکارشناسان 
منابع انسانی سازمانها

88,000.000 جمعی از اساتید معتبر 
  HRحوزه

مهر و 
دی ماه 

88 مدیریت حرفه ای منابع انسانی 1

“       “ 55.000.000 دکتر مهرداد باستانی پور مهرماه 33 کارگاه حرفه ای منابع انسانی 
PHRI بین المللی

2

“       “ 35.000.000 جمعی از اساتید معتبر 
  HRحوزه

مهر ماه 35  HRزبان تخصصی برای مدیران
تراز جهانی

3

“       “ 8.۷50.000 جمعی از اساتید معتبر 
  HRحوزه

مهرماه  8 آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی 
ویرایش 1401

4

“       “ 13.000.000 مهر  ماه  دکترخلیل میر خانی  12 تحلیل گری منابع انسانی  5

“       “
1۷.500.000 16 مهر ماه دکترمسعود همایونفر تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالی 

منابع انسانی سطح 1 براساس مدل 
ویرایش 1401

6

“       “ 8.۷50.000 دکترمسعود همایونفر آبان ماه 8 خود ارزیابی سازمانی ۷

“       “
1۷.500.000 دکترمسعود همایونفر 16 آذر ماه تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالی 

منابع انسانی سطح2 براساس مدل 
ویرایش1401

8

“       “ 1۷.500.000 دکتر عین اله فرامرز آبان  ماه 16 کانون ارزیابی  9

“       “ 8.000.000 آذر ماه  دکتر صادق فراهانی  8 آیین نگارش و مکاتبات  10

“       “ 4.500,000 دکتر صادق فراهانی بهمن 
ماه

4 چک لیست مدیران حرفه ای قبل 
از امضا نامه 

11

“       “ 8.000,000 دکتر داریوش غالمزاده دی  ماه 8 مدیریت ارزیابی عملکرد 12

“       “ 8.000,000 دکتر صادق فراهانی دی ماه 8 بازی مدیریتی 13

“       “ 16.000,000  دکتر امین پارسا و دکتر 
عباس غفاری 

بهمن  
ماه

16 کارگاه اموزش مهارت های مصاحبه 
گروهی 

14

“       “ 1۷.500,000 دکتر نظامی وندچگینی  آذر ماه 16 طراحی ساختار سازمانی   15

“       “ 16.000.000 دکترعباس غفاری  بهمن ماه  16 توسعه فردی  16

“          “ 16.000.000 دکتر خلیل مرجانی  آبان ماه  16 کارگاه مربیگری و استقرار 
منتورینگ درسازمان

1۷

توضیح:
 دوره های اعالم شــده به صورت اختصاصی در محل سازمان های متقاضی و یا از طریق فضای مجازی برکزار می شود. برای 

کسب اطالع بیشتر با امور آموزش تلفن های    09359897697   و 02144941228   تماس حاصل فرمایید.
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مصاحبه با ارزیابان ارشد
سیزدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

ارزیابي این دوره جایزه در فضاي مجازي بود، فرآیند 
این دوره را چگونه ارزیابي می كنید؟

ویژگی های فضای مجازی از جمله غیر ملموس بودن، پویایی 
و تغییــر دائمــی این فضا و بی  مفهوم بودن عنصر زمان و مکان 
بــرای فضای مجازی، مدیریت این فضــا در ارایه یک ارزیابی 
منطقی و شفاف، برای ارزیابان با چالش  های جدی نموده است. 
فرآیند ارزیابي به روش مجازي در این دوره تجربه جدیدي بود 
كــه مزایاي متعددي از جمله صرفه جویي در زمان و هزینه را 
شامل می شــود و امكان استفاده از پتانسیل و ظرفیت تمامي 
ارزیابان خبره از سراسر نقاط كشور را فراهم می كند. همچنین 
امكان به نمایش گذاشــتن مســتندات و مدارك در این روش 
منظم تر و منســجم تر می باشــد. از مهمترین چالش های این 
نوع ارزیابی به عدم امکان پرســش و پاســخ و تعامل حضوری 
بین ارزیاب و ارزیابی شــونده ، عــدم تمرکز ارزیابی و ارزیابی 
شــونده می توان اشــاره نمود. در این نــوع ارزیابی مخاطبان 
باید فقط به این نوع ارزیابی عالقه داشــته باشــند تا اثربخش 
باشــند. كنترل كمتر جلسات ارزیابی توسط ارزیابان و از بین 
رفتن ارتباط چهره به چهره و غیر كالمي . ناآشــنایی برخی از 
ارزیابان و شــرکت های متقاضی با سیســتم ارزیابی آنالین از 

دیگر چالش های این رویکرد می باشد

ارزیابي در فضاي مجازي توانســته است نظر شما را تامین 
كند؟

درمجموع باتوجه به روند گرایش جهانی به ارزیابی های مجازی، 
ارزیابي در فضاي مجازي از نقاط قوتي از جمله برطرف کردن 

چالش های پشتیبانی و محدودیت های فیزیکی، گزارش گیری 
با ســرعت بسیار باال ، کاهش استرس شرکت کنندگان و بهبود 
برند کارفرما، صرفه جویي در هزینه هاي سربار ارزیابي و امكان 
اســتفاده از ارزیابان خبره از سراسر كشــور بدون نیاز به طي 

مسافت و جداشدن از محیط كار خود می باشد.

اگر نقطه نظراتي براي اصالح فرآیند این مدل ارزیابي دارید 
اعالم فرمائید.

مهم ترین مزیت ارزیابی  در بستر فضای مجازی،  کاهش زمان 
و هزینه ای است که برســازمان های متقاضی در ارزیابی های 
حضوری تحمیل می شد.درصورتیكه از زیرساخت هاي مناسبي 
جهت برگزاري جلسات مجازي استفاده شود، استفاده از روش 
مجازي ارزیابي داراي بازدهي بیشــتري نســبت به ارزیابي در 

فضاي سازمان ها می باشد. 
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