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سرمقاله

اکوسیستم منابع انسانی
مفهـــوم اصلـــی اکوسیســـتم به زبـــان ســـاده، عبـــارت اســـت از 
مجموعـــۀ موجـــودات زنـــده و محیـــط زندگـــی آنهـــا. بـــه عبارتـــی 
دیگـــر، اکوسیســـتم، سیســـتمی اســـت طبیعـــی شـــامل گیاهـــان، 
زنـــده(  موجـــودات  )مجموعـــۀ  میکروارگانیســـم ها  و  حیوانـــات 
کـــه در ناحیـــه ای مشـــخص بـــا همـــۀ عوامـــل و اجـــزای فیزیکـــی 
ـــوم  ـــه در عل ـــه ریش ـــن واژه ک ـــتند. ای ـــل هس ـــط در تعام ـــدة محی غیرزن
زیست شناســـی دارد، ماننـــد برخـــی دیگـــر از واژه هـــا بـــه ادبیـــات 
ـــوردار  ـــی برخ ـــن تعریف ـــه و از چنی ـــز راه یافت ـــازمان ها نی ـــت س مدیری
شـــده اســـت: اکوسیســـتم ســـازمان، شـــبکه ای از تأمین کننـــدگان، 
توزیع کننـــدگان، مشـــتریان، رقبـــا، نهادهـــای دولتـــی و اجتماعـــی و 
ـــت های  ـــل سیاس ـــذاری از قبی ـــل تأثیرگ ـــز عوام ـــان و نی ـــایر ذی نفع س
دولـــت، ســـاختار اقتصـــادی، تعامـــات و معاهده هـــای منطقـــه ای و 
ـــع،  ـــود مناب ـــتراکی، کمب ـــاد اش ـــد اقتص ـــا )مانن ـــی و ابررونده بین الملل
ــرد  ــر می گیـ ــور( را در بـ ــای نوظهـ ــن، فناوری هـ ــدن زمیـ ــرم شـ گـ
و هرکـــدام از این هـــا بـــر دیگـــری اثرگـــذار اســـت. بدیـــن ترتیـــب 
یـــک رابطـــۀ دائمـــاً در حـــال تکامـــل ایجـــاد می شـــود کـــه ماننـــد 
ــاء،  ــرای بقـ ــد بـ ــران آن بایـ ــۀ بازیگـ ــی، همـ ــتم بیولوژیکـ اکوسیسـ

منعطـــف و ســـازگار باشـــند. 
امـــروزه رهبـــران منابـــع انســـانی، رویکردهـــای جدیـــدی را بـــرای 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــه کار می گیرن ـــانی ب ـــع انس ـــتفاده از مناب ـــازماندهی و اس س
ـــه  ـــه ب ـــود، بلک ـــدود نمی ش ـــازمان مح ـــداول س ـــنتی و مت ـــای س مرزه
ـــی  ـــرای درک چگونگ ـــه و ب ـــترش یافت ـــازمان، گس ـــتم کار و س اکوسیس
ـــی وســـریع، ســـطح  ســـازماندهی و انجـــام کار در شـــرایط پیچیـــده کنون

سید مسعود همایونفر
رئیس انجمن مدیریت منابع 

انسانی ایران

ــن دوره  ــوان پانزدهمی ــام و فراخ ــت ن ثب
ــانی    ــع انس ــی مناب ــزه تعال جای
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ــد.  ــر می یابـ ــتم تغییـ ــه اکوسیسـ ــازمان بـ ــا از سـ تحلیل هـ
ایـــن نوشـــتار کوتـــاه، بـــر اکوسیســـتم منابـــع انســـانی از 
ســـه منظـــر 1- فنـــاوری، 2- ناپایـــداری و ســـازگاری و 3- 

ـــت. ـــده اس ـــری افکن ـــترک، نظ ـــی مش حکمران
ــه  ــر سـ ــازمان بـ ــنتی کار و سـ ــداول و سـ ــای متـ مدل هـ

فـــرض اســـتوار اســـت: 
اول، فنـــاوری رابطـــه بیـــن نیـــروی کار و بهـــره وری را  ـ

ــد.  ــهیل می کنـ ــل و تسـ تعدیـ
ـــه کار  ـ ـــازمان ب ـــرد س ـــت عملک ـــرای تثبی ـــان ب دوم، کارکن

ــا  ــا بـ ــد تـ ــاش می کنـ ــازمان تـ ــوند و سـ ــه می شـ گرفتـ
ــان، بـــه  مدیریـــت صحیـــح در حفـــظ و نگهـــداری کارکنـ

ســـطحی از مانـــدگاری و پایـــداری دســـت  یابـــد. 
ســـوم، کارکنـــان از طریـــق مدلـــی از حکمرانـــی و  ـ

ـــرارداد، اداره  ـــاس ق ـــر اس ـــا ب ـــی ی ـــله مراتب ـــارات سلس اختی
. ند می شـــو

اولیـــن فـــرض در مدل هـــای متـــداول کار و ســـازمان، 
بـــر ایـــن بـــاور مبتنـــی اســـت کـــه فنـــاوری مبتنـــی بـــر 
و  اتوماســـیون  زمینه هـــای  در  حاصلـــه  پیشـــرفت های 
ــه  ــا بـ ــازی فرآیندهـ ــال، در ساده سـ ــتم های دیجیتـ سیسـ
ـــود  ـــا می ش ـــن آن ه ـــی جایگزی ـــرده و حت ـــک ک ـــان کم کارکن
و بـــه ایـــن ترتیـــب پیشـــرفت های فناورانـــه، ســـازمان ها را 
قـــادر می ســـازد تـــا بهـــره وری ســـرمایه انســـانی را بهبـــود 

بخشـــند.
ـــه  ـــه ریش ـــت ک ـــازمان ها اس ـــدگاری س ـــرض دوم، دوام و مان ف
در انقـــاب صنعتـــی دارد و ســـازمان ها بـــر انتخـــاب یـــک 
ـــتیابی  ـــرای دس ـــتراتژی، ب ـــظ آن اس ـــاص و حف ـــتراتژی خ اس
بـــه موقعیـــت ســـازمانی غیرقابـــل رقابـــت، تاکیـــد دارنـــد. 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــن ای ـــر ای ـــی ب ـــتراتژی هایی مبتن ـــن اس چنی
ســـازمان ها می تواننـــد موقعیت هـــای رقابتـــی خـــود را 
ــای  ــا مهارت هـ ــان بـ ــی کارکنـ ــتخدام داخلـ ــق اسـ از طریـ
خاصـــی کـــه بـــرای شـــرکت منحصـــر به فـــرد و ارزشـــمند 
ــل  ــازمان ها تمایـ ــه، سـ ــد. در نتیجـ ــظ کننـ ــتند، حفـ هسـ
دارنـــد بـــه تعهـــدات بلندمـــدت کارکنـــان، پـــاداش دهنـــد 
ـــوابق  ـــرای س ـــان را ب ـــد کارفرمای ـــل دارن ـــز تمای ـــا نی و بازاره

بلندمـــدت تقدیـــر کننـــد.
ـــی  ـــاً مبتن ـــرض ســـوم، حاکمیـــت شـــرکتی اســـت کـــه عمدت ف
بـــر تعامـــات اقتصـــادی و ســـاختارهای درآمـــد و هزینـــه  
اســـت. از آنجایـــی کـــه کارکنـــان بـــا مهارت هـــای خـــاص، 
ممکـــن اســـت رفتـــار منفعت طلبانـــه داشـــته باشـــند، لـــذا 
ـــد  ـــه بای ـــد، بلک ـــازمان درآین ـــتخدام س ـــه اس ـــد ب ـــا بای ـــه تنه ن
ـــی  ـــوند. از نگاه ـــت ش ـــی مدیری ـــله مراتب ـــام سلس ـــک نظ در ی
ـــتند،  ـــاص هس ـــای خ ـــه دارای مهارت ه ـــی ک ـــر، کارکنان دیگ
بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه اشـــتغال بلندمـــدت، تأمیـــن 
ـــتخدام پذیری،  ـــی اس ـــا حت ـــازمان ی ـــدگاری در س ـــغلی، مان ش

تمایـــل دارنـــد خـــود را بـــا تصمیمـــات ســـازمان انطبـــاق 
چشم پوشـــی  تصمیم گیـــری  در  اســـتقال  از  و  دهنـــد 

ـــد. کنن
ــورد  ــات در مـ ــن مفروضـ ــک از ایـ ــر یـ ــه هـ ــی کـ در حالـ
ـــوز معتبـــر  ـــروی کار هن ـــنتی نی ســـاختارهای متـــداول و س
ـــت  ـــده اس ـــث ش ـــر باع ـــۀ اخی ـــد ده ـــا در چن ـــتند، رونده هس
ـــه  ـــه چگون ـــد ک ـــازمان ها دریابن ـــرایط، س ـــل ش ـــا تحلی ـــا ب ت
ایـــن مفروضـــات ممکـــن اســـت بـــا واقعیت هـــای جدیـــد 
ـــن  ـــوند. در چنی ـــازگار ش ـــازمانی س ـــتم های س کار و اکوسیس
تحلیلـــی، چگونگـــی تأثیـــر ادغـــام فناوری هـــای نویـــن در 
کار و تغییـــر کارکنـــان و ســـازمان ها در طـــول زمـــان و 
نحـــوه اداره کارکنـــان بـــرای ایجـــاد ارزش بـــرای مشـــتری 
ــاختارجدیدی  ــه و سـ ــرار گرفتـ ــورد بررســـی قـ مجـــدداً مـ
ـــد  ـــه رون ـــاس س ـــر اس ـــانی ب ـــع انس ـــتم مناب ـــرای اکوسیس ب

ـــرد.  ـــکل  گی ـــده، ش ـــاره ش اش
ـــی،  ـــطح عملیات ـــه س ـــاوری در س ـــرات فن ـــی تأثی ـــور کل ـــه ط ب
ــای  ــت. فناوری هـ ــی اسـ ــل بررسـ ــی قابـ ــی و تحولـ ارتباطـ
ــوه  ــال، نحـ ــن دیجیتـ ــای آنایـ ــژه پلتفرم هـ ــن، به ویـ نویـ
همـــکاری و انجـــام کار بـــا چـــه کســـی و در چـــه محلـــی 
ــر  ــال بـ ــن دیجیتـ ــای آنایـ ــد. پلتفرم هـ ــر می دهنـ را تغییـ
ـــتحکام  ـــد، اس ـــر می گذارن ـــز تأثی ـــف نی ـــی وظای ـــوه طراح نح
ـــند،  ـــود می بخش ـــا را بهب ـــل داده ه ـــه و تحلی ـــات و تجزی اطاع
مبـــادالت و برقـــراری ارتبـــاط را کـــه زمینه ســـاز همـــکاری 
اســـت، تســـهیل می کننـــد، و پیکربنـــدی ســـازمان ها و 
ــد. در  ــر می دهنـ ــز تغییـ ــب وکار را نیـ ــای کسـ کل مدل هـ
چنیـــن مدلـــی، فنـــاوری دیگـــر صرفـــاً بـــه عنـــوان یـــک 
ــرار گیـــرد و نقـــش  ــان قـ ــار کارکنـ افزودنـــی کـــه در کنـ
بهبـــود کار و ارتقـــاء بهـــره وری نیـــروی کار را ایفـــا کنـــد، 

ــود.  ــی نمی شـ تلقـ
ــروی  ــتم نیـ ــر اکوسیسـ ــه بـ ــی کـ ــد اساسـ ــن رونـ دومیـ
کار تأثیـــر می گـــذارد، تغییـــر اســـتراتژیک از ثبـــات و 
بهینه ســـازی بـــه ســـمت انعطاف پذیـــری و ســـازگاری 
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اســـت. مدل هـــای ســـنتی اســـتراتژی و ســـازمان، بـــر 
ـــه  ـــر ب ـــه منج ـــده ک ـــای محافظت ش ـــه موقعیت ه ـــتیابی ب دس
ـــد،  ـــق کنن ـــز خل ـــوند و ارزش متمای ـــدار ش ـــی پای ـــت رقابت مزی
ـــد.  ـــد دارن ـــرد، تأکی ـــت ک ـــا رقاب ـــا آنه ـــوان ب ـــه نت ـــه ای ک به گون
ـــد  ـــیار مفی ـــی بس ـــای قدیم ـــن چارچوب ه ـــه ای ـــن این ک ضم
ــرات  ــا تغییـ ــای بـ ــا در محیط هـ ــد، امـ ــاز بوده انـ و کارسـ
ـــه در آن  ـــت ک ـــدم قطعی ـــال و ع ـــا اخت ـــراه ب ـــداوم و هم م
نـــوآوری، چابکـــی و قابلیت هـــای پویـــا کلیـــد خلـــق ارزش 

هســـتند، کمتـــر توجیـــه پذیرنـــد.
اکوسیســـتم های نیـــروی کار نـــه تنهـــا بیانگـــر پیچیدگـــی 
ســـازمان های معاصـــر هســـتند، بلکـــه ویژگی هـــای پویـــا و 
ـــد  ـــد. همانن ـــس می کنن ـــز منعک ـــا را نی ـــی آن ه ـــازگاری ذات س
ـــی  ـــرات محیط ـــد، تغیی ـــا می کن ـــوژی ایف ـــه تکنول ـــی ک نقش
ــا ایـــن تغییـــرات، بـــر  ــازمان ها بـ ــازگاری سـ و میـــزان سـ
ــکاری و  ــیوه های همـ ــز شـ ــروی کار و نیـ ــت کار، نیـ ماهیـ
ســـازماندهی تأثیـــر می گذارنـــد و هـــر کـــدام پیامدهایـــی 

ـــد. ـــانی دارن ـــع انس ـــرای مناب ب
ـــکل  ـــروی کار را ش ـــتم های نی ـــه اکوسیس ـــدی ک ـــومین رون س
ـــزون  ـــیوع روزاف ـــترک و ش ـــی مش ـــه حکمران ـــکا ب ـــد، ات می ده
ـــدار  ـــی اقت ـــی افراط ـــای حکمران ـــاف مدل ه ـــت. برخ آن اس
متمرکـــز و سلســـله مراتبـــی، اکوسیســـتم های نیـــروی کار، 
رویکـــردی دموکراتیک تـــر را اقتضـــا می کننـــد کـــه شـــامل 
تأثیـــر متقابـــل طرف هـــای درگیـــر تصمیم گیری هـــای 
کلیـــدی دربـــاره نحـــوه عملکـــرد آن هـــا می شـــود. نبایـــد 
ـــر  ـــتلزم تأثی ـــود مس ـــکاری در ذات خ ـــه هم ـــرد ک ـــوش ک فرام
ــه دو  ــترک بـ ــی مشـ ــیوه های حکمرانـ ــت. شـ ــل اسـ متقابـ

ـــت:  ـــخیص اس ـــی و تش ـــل ارزیاب ـــی قاب روش اساس
ـــن  ـــور از پایی ـــل ظه ـــن در مقاب ـــه پایی ـــاال ب ـــی از ب 1- طراح

ـــاال ـــه ب ب
2- ارزش درونی در مقابل ارزش بیرونی.

بـــه طـــور ســـنتی، مـــا تصمیمـــات کلیـــدی مبتنـــی بـــر 
ـــران  ـــات رهب ـــوان تصمیم ـــه عن ـــی را ب ـــارات و حکمران اختی
ارشـــد، رســـمی، مـــدون و الزم االجـــرا در ســـازمان تصـــور 
می کنیـــم. از دیـــدگاه منابـــع انســـانی، ایـــن امـــر در 
سیاســـت ها، فرآیندهـــا و شـــیوه هایی کـــه از بـــاال بـــه 
ــوند،  ــرا می شـ ــازمان اجـ ــده و در سـ ــی شـ ــن طراحـ پاییـ
منعکـــس می شـــود. بـــا ایـــن حـــال، در محیط هـــای 
ـــای  ـــروی کار، رویکرده ـــتم های نی ـــای اکوسیس ـــده و پوی پیچی
ـــد.  ـــی دارن ـــی، محدودیت های ـــه حکمران ـــمی ب ـــز و رس متمرک
ـــدا  ـــور پی ـــه ظه ـــتند ک ـــی هس ـــتم ها، نیروهای ـــن سیس در ای
می کننـــد. رفتارهـــا، شـــیوه ها و درس آموخته هـــا کـــه بـــه 
صـــورت ارگانیـــک از پاییـــن بـــه بـــاال ریشـــه می گیرنـــد. 
اکوسیســـتم های ســـازمانی بایـــد بیشـــتر بـــه عنـــوان 
پدیده هـــای نوظهـــوری درک شـــوند کـــه ناشـــی از تعـــادل 

ـــه ناشـــی  ـــی اســـت، ن ـــل کنشـــگر و ســـاختار اجتماع ـــن عام بی
از طراحـــی هدفمنـــد.

عامـــل کنشـــگر در ایـــن مـــورد بـــه اقدامـــات داوطلبانـــه 
ـــتم  ـــل اکوسیس ـــازمان ها( در داخ ـــراد و س ـــراد )اف ـــتقل اف مس
ــار را دارنـــد کـــه هـــر  ــه ایـــن اختیـ اطـــاق می شـــود کـ
ــه  ــا توجـ ــد. بـ ــم بگیرنـ ــد تصمیـ ــب می داننـ ــور مناسـ طـ
بـــه پیچیدگـــی ذاتـــی اکوسیســـتم ها، طراحـــی یـــک 
انـــدازه مناســـب بـــرای همـــه، تمـــام انتظـــارات را بـــرآورده 
ـــتم  ـــی اکوسیس ـــای ذات ـــر پوی ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــد و ب نمی کن
هـــا، سیاســـت ها و شـــیوه هایی کـــه در گذشـــته نهادینـــه 
ـــته  ـــرا نداش ـــت اج ـــون قابلی ـــت اکن ـــن اس ـــد، ممک ـــده بودن ش

باشـــند. 
ــه  ــا توجـ ــت، و بـ ــر اسـ ــار اجتناب ناپذیـ ــی از اختیـ درجاتـ
بـــه ماهیـــت مشـــارکتی اکوسیســـتم های نیـــروی کار، 
همـــکاران وابســـته به هـــم، اغلـــب بهتریـــن شـــیوه ها و 
درس آموخته هـــا را بـــه اشـــتراک می گذارنـــد، رویکردهـــای 
جمعـــی خـــود را ســـازماندهی کـــرده و بذرهـــا و نهال هـــای 

می آورنـــد. به وجـــود  را  نـــوآوری 
بـــه طـــور ســـنتی، ســـازمان ها تمایـــل دارنـــد منابـــع 
اســـتراتژیک و ســـرمایه انســـانی را درونـــی کننـــد، و بـــرای 
ــته  ــا حمایتـــی، شـــریک خارجـــی داشـ منابـــع مکمـــل یـ
باشـــند. در ایـــن مدل هـــا فـــرض بـــر ایـــن اســـت کـــه بـــا 
درونـــی کـــردن کنتـــرل بـــر منابـــع اســـتراتژیک، ســـازمان 
دارای اختیـــارات حاکمیتـــی بـــر شـــرکای بیرونـــی خواهـــد 
ــازمان ها  ــر، سـ ــط معاصـ ــال، در محیـ ــن حـ ــا ایـ ــود. بـ بـ
همیشـــه منابـــع اســـتراتژیک را درونـــی نمی کننـــد، حتـــی 
ـــی  ـــه نوع ـــا ب ـــتند ی ـــق ارزش هس ـــد خل ـــه کلی ـــی را ک منابع

بـــرای ایجـــاد تمایـــز رقابتـــی، از مزیـــت برخوردارنـــد.
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جایزه تعالی منابع انسانی جایزه تعالی منابع انسانی 
در چهاردهمین ایستگاه و سازمان های برتر آندر چهاردهمین ایستگاه و سازمان های برتر آن

در چهاردهمیـــن دوره جایـــزه تعالـــی منابـــع انســـانی 11 ســـازمان متقاضـــی حضـــور در فرآینـــد ارزیابـــی شـــدند کـــه در 
ـــزه  ـــه جای ـــه دبیرخان ـــه ب ـــه اظهارنام ـــه ارائ ـــق ب ـــازمان موف ـــده 8 س ـــام ش ـــش اع ـــدی از پی ـــه زمانبن ـــق برنام ـــت مطاب نهای

ـــد. ـــرار گرفتن ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــدند و م ش
ـــی  ـــدل تعال ـــود. م ـــش 1401 ب ـــدل ویرای ـــا م ـــی ب ـــای متقاض ـــازمان ه ـــی س ـــزه، ارزیاب ـــن دوره جای ـــی ای ـــای ارزیاب ـــی ه از ویژگ

ـــود. ـــه ب ـــرار گرفت ـــری ق ـــومین بازنگ ـــورد س ـــره م ـــاتید خب ـــط اس ـــال توس ـــن امس ـــانی انجم ـــع انس مناب
ـــروع  ـــال 1401 ش ـــاه س ـــان م ـــا را از آب ـــازمان ه ـــی س ـــاب، کار ارزیاب ـــد و 17 ارزی ـــاب ارش ـــکل از 8 ارزی ـــی متش ـــم ارزیاب 8 تی
 »site visit« ـــل ـــد از مح ـــت بازدی ـــاع و در نهای ـــب و اجم ـــات ترکی ـــرادی، جلس ـــای انف ـــی ه ـــام ارزیاب ـــد از انج ـــه بع ـــد ک کردن
ـــت  ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــن م ـــره انجم ـــأت مدی ـــی داوری و هی ـــی علم ـــه هماهنگ ـــج در کمیت ـــد. نتای ـــام نمودن ـــج را اع نتای

ـــردد. ـــام می گ ـــل اع ـــه شـــرح ذی ـــی ب ـــج نهای ـــه نتای ک
-یک سازمان موفق به أخذ نشان برنزی3 ستاره تعالی منابع انسانی
-یک سازمان موفق به أخذ تقدیرنامه 4 ستاره تعالی منابع انسانی
-یک سازمان موفق به أخذ تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی

-پنج سازمان موفق به أخذ گواهینامه تعالی منابع انسانی
ـــع  ـــعه مناب ـــس توس ـــن دوره کنفران ـــانی در هجدهمی ـــع انس ـــی مناب ـــزه تعال ـــن دوره جای ـــز چهاردهمی ـــای جوای ـــم اعط مراس
ـــد  ـــده در فرآین ـــای شـــرکت کنن ـــران ارشـــد ســـازمان ه ـــا حضـــور مدی ـــاه ســـال جـــاری ب انســـانی در روز دوشـــنبه 24 بهمـــن م
ـــر ســـاختمان شـــماره  ـــی تئات ـــع انســـانی کشـــور در ســـالن آمف ـــت مناب ـــران حـــوزه مدیری ـــن و مدی ـــزه، متخصصی ـــن دوره جای ای
ـــای  ـــازمان ه ـــر آن س ـــد و مدی ـــزار گردی ـــانی« برگ ـــع انس ـــره وری و مناب ـــات به ـــز مطالع ـــی» مرک ـــت صنعت ـــازمان مدیری 2 س

ـــد. ـــت کردن ـــکوه دریاف ـــا ش ـــمی ب ـــی مراس ـــود را ط ـــز خ ـــر جوای برت
ـــام  ـــال 1402 انج ـــی آن در س ـــه ارزیاب ـــانی ک ـــع انس ـــی مناب ـــزه تعال ـــن دوره جای ـــام پانزدهمی ـــت ن ـــت ثب ـــر اس ـــایان ذک ش

خواهـــد شـــد از همیـــن امـــروز آغـــاز و متقاضیـــان می تواننـــد از هـــم اکنـــون اقدامـــات الزم را انجـــام دهنـــد.
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شرکت عصر امین کارآفرین دارنده گواهینامه تعالی منابع انسانی

شرکت ره آورد سازندگی آزادگان دارنده گواهینامه تعالی منابع انسانی

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد دارنده گواهینامه تعالی 
منابع انسانی

شرکت تجهیزات سنگین همگام دارنده گواهینامه تعالی منابع انسانی

شرکت داده پردازان همراه ایرانیان دارنده گواهینامه تعالی منابع 
انسانی

شرکت فوالد غرب آسیا دارنده تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان دارنده تقدیرنامه 4 ستاره 
تعالی منابع انسانی

شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت دارنده نشان برنزی 3
 ستاره تعالی منابع انسانی
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هجدهجد همین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی همین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی
  2424 و  و 2525 بهمن بهمن

ـــه همـــت  ـــع انســـانی ب ـــس توســـعه مناب ـــن کنفران هجدهمی
ـــت  ـــکاری انجمـــن مدیری ـــی و هم ـــت صنعت ـــازمان مدیری س
منابـــع انســـانی ایـــران و ســـازمان گســـترش و نوســـازی 
ــنبه  ــنبه 24 و سه شـ ــای دوشـ ــران در روزهـ ــع ایـ صنایـ
25 بهمن مـــاه در ســـالن2های آمفی تئاتـــر، پویـــش و 
ـــانی  ـــع انس ـــره وری مناب ـــات و به ـــز مطالع ـــم انداز مرک چش
بـــا حضـــور حداکثـــری و پرشـــورمدیران، متخصصیـــن و 
ـــت  ـــوزه مدیری ـــران ح ـــص مدی ـــور باالخ ـــان کش کارشناس

ـــد.  ـــزار گردی ـــانی برگ ـــع انس مناب
ـــال  ـــی از آن در دو س ـــکات ناش ـــا و مش ـــروع کرون ـــا ش ب
ـــور  ـــن و حض ـــورت آنای ـــه ص ـــس ب ـــن کنفران ـــته ای گذش
محـــدودی از متقاضیـــان برگـــزار می شـــد ولـــی امســـال 
بـــا رفـــع محدددیت هـــای بهداشـــتی، اســـتقبال خوبـــی 
ـــت  ـــه ظرفی ـــوی ک ـــه نح ـــد ب ـــل آم ـــه عم ـــس ب از کنفران
ــه  ــروع کنفرانـــس بـ ــل از شـ ــوری قبـ ــام حضـ ــت نـ ثبـ
پایـــان رســـید، در هجدهمیـــن دوره کنفرانـــس توســـعه 
ـــوری  ـــورت حض ـــه ص ـــر ب ـــدودا 450 نف ـــانی ح ـــع انس مناب
ــازی از آن  ــای مجـ ــق فضـ ــر از طریـ ــدودا 200 نفـ و حـ

اســـتفاده نمودنـــد.
تـــم ایـــن دوره کنفرانـــس " نقـــش اکوسیســـتم منابـــع 
ـــود و در طـــول  ـــاور و اعتمـــاد" ب ـــد، ب ـــاء امی انســـانی در ارتق
دو روز برپایـــی آن اســـاتید و متخصصیـــن حـــوزه منابـــع 
انســـانی از طریـــق ســـخنرانی، پانل هـــای تخصصـــی، 
ــی  ــای عملـ ــتراک تجربه هـ ــی و اشـ ــای آموزشـ کارگاه هـ
موفـــق بـــه ارائـــه مطالـــب در خصـــوص تـــم کنفرانـــس 
پرداختنـــد، از قســـمت های جـــذاب کنفرانـــس اعطـــای 
چهاردهمیـــن دوره جایـــزه تعالـــی منابـــع انســـانی بـــه 
ســـازمان های برتـــر شـــرکت کننده در فرآینـــد ایـــن 
ـــد  ـــران ارش ـــه مدی ـــی مراســـمی ب ـــه ط ـــود ک ـــزه ب دوره جای
آن هـــا داده شـــد. همچنیـــن برپایـــی غرفه هـــای جانبـــی 
و ارائـــه ایده هـــای نـــو توســـط تعـــدادی ســـازمان و 
اســـتارت آپ هـــا بـــود کـــه مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت.

ــاالت  ــب و مقـ ــل مطالـ ــت فایـ ــه دریافـ ــدان بـ عاقه منـ
ارائـــه شـــده در هجدهمیـــن دوره کنفرانـــس می تواننـــد 
بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت Ims.imi.ir از آن اســـتفاده نماینـــد.
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مصاحبه با مدیرعاملمصاحبه با مدیرعامل
»»OIECOIEC« شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت » شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

شـــرایط کنونـــی حاکـــم بـــر بـــازار کســـب و کار، دغدغـــه 
ــان  ــته کارکنـ ــروج ناخواسـ ــری از خـ ــا جلوگیـ ــی مـ اصلـ
ــانی  ــای انسـ ــرمایه هـ ــد از شـــرکت و مهاجـــرت سـ توانمنـ
ـــاری  ـــه ی ـــم ب ـــه امیدواری مســـتعد )Talents( از کشـــور اســـت ک
ـــع  ـــی مناب ـــدل تعال ـــری از م ـــره گی ـــا به ـــال ب ـــد متع خداون
ـــت  ـــظ و نگهداش ـــت حف ـــه در جه ـــی ک ـــه های ـــانی و برنام انس
ـــتا  ـــن راس ـــری در ای ـــم گام موث ـــم، بتوانی ـــانی داری ـــروی انس نی

برداریـــم.
بعـــد از دریافـــت گـــزارش بازخـــورد از ارزیابـــی ایـــن دوره 
ـــل  ـــای قاب ـــه ه ـــوت و زمین ـــاط ق ـــدن نق ـــخص ش ـــزه و مش جای

ـــد؟ ـــر داری ـــی را مدنظ ـــه اقدامات ـــود چ بهب
ـــه  ـــا حوصل ـــه ب ـــن دوره ک ـــی ای ـــم ارزیاب ـــکر از تی ـــن تش ضم
ـــد،  ـــی نمودن ـــا را ارزیاب ـــای م ـــل فرآینده ـــر کام ـــت نظ و دق
ـــدام  ـــه اق ـــود بافاصل ـــته و روال موج ـــنوات گذش ـــق س ـــا طب م
ـــوده  ـــانی نم ـــع انس ـــی مناب ـــه تعال ـــه کمیت ـــکیل جلس ـــه تش ب
ـــدام  ـــم و اق ـــی الزم تنظی ـــای اجرای ـــه ه ـــد برنام ـــرر ش و مق

ـــود. ش
بـــا اســـتقرار مـــدل تعالـــی در شـــرکت OIEC منتظـــر چـــه 
دســـتاوردها و نتایـــج موفـــق و کارآمـــد در حـــوزه HR هســـتید؟

ـــدف  ـــردم، ه ـــرض ک ـــم ع ـــل ه ـــواالت قب ـــه در س ـــور ک همانط
ـــای  ـــت فرآینده ـــداد بررســـی وضعی ـــن روی ـــا از حضـــور در ای م
ـــل  ـــع انســـانی در شـــرکت و بهبـــود خدمـــات قاب مدیریـــت مناب
ارائـــه بـــه کارکنـــان و ســـایر ذینفعـــان شـــرکت و ارتقـــای 
فرآیندهـــا براســـاس اســـتانداردها و مـــدل هـــای روز دنیـــا 

ـــد. ـــی باش م

 OIEC ـــرکت ـــگاه ش ـــا و ن ـــت ه ـــدا از سیاس ـــد ابت ـــازه دهی اج
ـــم. ـــر بدانی ـــش ت ـــود بی ـــانی خ ـــای انس ـــرمایه ه ـــه س ب

ـــک از  ـــرکت اوی ـــون ش ـــی چ ـــرکت های ـــانی در ش ـــروی انس نی
ـــوند  ـــی ش ـــای شـــرکت محســـوب م ـــرمایه ه ـــن س ـــی تری اصل
و مـــا در جـــذب و نگهداشـــت نیـــروی انســـانی مســـتعد و 
توانمنـــد سیاســـت هـــا و برنامـــه هـــای متنوعـــی داریـــم. 
ـــواده  ـــزو خان ـــم ج ـــان ه ـــواده کارکن ـــم خان ـــاد داری ـــا اعتق م
ـــای  ـــت ه ـــا سیاس ـــا ب ـــی آنه ـــرای همراه ـــتند و ب ـــک هس اوی
شـــرکت بـــه شـــکل هـــای مختلـــف بـــا آنهـــا در ارتبـــاط 

ـــتیم. هس
بـــا عنایـــت بـــه دریافـــت نشـــان برنـــزی ســـه ســـتاره 
ـــزه،  ـــن دوره جای ـــانی از چهاردهمی ـــع انس ـــی مناب ـــزه تعال جای
و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــرکت OIEC چندیـــن دوره در 
ـــی  ـــدل تعال ـــازی م ـــاده س ـــت، پی ـــرده اس ـــرکت ک ـــزه ش جای
منابـــع انســـانی در ســـازمان را چگونـــه ارزیابـــی مـــی کنیـــد؟

ـــک  ـــه مه ـــل ب ـــه دلی ـــاً ب ـــا صرف ـــرای م ـــزه ب ـــور در جای حض
ـــع  ـــت مناب ـــای مدیری ـــرایط فرآینده ـــت و ش ـــتن وضعی گذاش
انســـانی شـــرکت از نـــگاه متخصصیـــن غیـــر ذینفـــع ایـــن 
حـــوزه اســـت. مـــا در ســـالهای گذشـــته نیـــز بـــا همیـــن 
ـــه ای در  ـــص و حرف ـــم متخص ـــتفاده از تی ـــا اس ـــرد و ب رویک
ـــل  ـــاط قاب ـــایی نق ـــه شناس ـــدام ب ـــانی اق ـــع انس ـــوزه مناب ح
ـــت  ـــوده و در جه ـــانی نم ـــع انس ـــای مناب ـــود در فرآینده بهب

ـــم. ـــرده ای ـــت ک ـــانی حرک ـــع انس ـــی مناب تعال
ــانی در  ــع انسـ ــوزه منابـ ــای حـ ــش هـ ــن چالـ مهمتریـ
شـــرکت OIEC چیســـت؟ بعـــد از اســـتقرار مـــدل تعالـــی 
منابـــع انســـانی کمکـــی بـــه حـــل ایـــن چالـــش هـــا شـــد؟

ـــت در  ـــعه ای وزارت نف ـــای توس ـــت ه ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ب
ـــده و  ـــای آین ـــال ه ـــرای س ـــد ب ـــای جدی ـــروژه ه ـــف پ تعری

شـــرکت مهندســـی ســـاختمان صنایـــع نفـــت 
ــع  ــی منابـ ــزه تعالـ ــن دوره جایـ در چهاردهمیـ
ـــان  ـــب نش ـــه کس ـــق ب ـــال 1401 موف ـــانی س انس
ـــبت  ـــن مناس ـــه همی ـــد. ب ـــتاره ش ـــه س ـــزی س برن
ـــواد  ـــد ج ـــدس محم ـــای مهن ـــا آق ـــه ای ب مصاحب
شـــمس مدیرعامـــل آن شـــرکت انجـــام گرفـــت 

ــد. ــه می فرماییـ ــال مالحظـ ــه ذیـ کـ
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مصاحبه با مصاحبه با معاون توسعه سرمایه های انسانیمعاون توسعه سرمایه های انسانی
 شرکت فوالد سنگان خراسان شرکت فوالد سنگان خراسان

ـــن  ـــان در چهاردهمی ـــنگان خراس ـــوالد س ـــرکت ف ش
ـــال 1401  ـــانی س ـــع انس ـــی مناب ـــزه تعال دوره جای
موفـــق بـــه کســـب تقدیرنامـــه چهـــار ســـتاره 
شـــد. بـــه همیـــن مناســـبت مصاحبـــه ای بـــا 
ـــعه  ـــاون توس ـــع مع ـــدی رفی ـــر محم ـــای دکت آق
انجـــام  آن شـــرکت  انســـانی  ســـرمایه های 

ــد. ــه می فرماییـ ــال مالحظـ ــه ذیـ ــت کـ گرفـ

ـــه  ـــت ب ـــته اس ـــدر توانس ـــود و چق ـــس ب ـــل لم قاب
ـــک  ـــانی کم ـــع انس ـــر مناب ـــوان مدی ـــه عن ـــما ب ش

ـــد؟ نمای
پـــس از اجـــرای مـــدل مـــواردی یافـــت شـــد کـــه کمتـــر 
ـــتفاده  ـــر اس ـــی دیگ ـــود و از طرف ـــه ب ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج م
ـــق و  ـــف شـــده، مصادی ـــای تعری ـــی منظـــم و معیاره از چارچوب
نـــکات راهنمـــا و نـــگاه سیســـتماتیک بـــه چرخـــه بهبـــود، 
ـــل  ـــل تام ـــکات قاب ـــب، ن ـــای مناس ـــازی رویکرده ـــه س یکپارچ
در اجرایـــی ســـاختن تصمیمـــات، بازنگـــری هـــا و تعریـــف 
برنامـــه هـــای توســـعه و نهایتـــا بررســـی شـــاخص هـــای 
ــر  ــا تاثیـ ــرد هـ ــی رویکـ ــی و کارایـ ــا اثربخشـ ــب بـ متناسـ
بســـزایی در ایجـــاد دیدگاهـــی سیســـتمی بـــه موضوعـــات 

منابـــع انســـانی داشـــته اســـت.
ارزیابـــی ایـــن دوره جایـــزه بـــر اســـاس مـــدل 
بازنگـــری شـــده »ویرایـــش 1401« انجـــام گرفـــت، 
ـــته  ـــزان توانس ـــه می ـــا چ ـــده ت ـــام ش ـــش انج ویرای
ـــگ  ـــا هماهن ـــوزه HR دنی ـــه روز ح ـــات ب ـــا اقدام ب

باشـــد؟
ـــا تجربـــه انجمـــن کـــه مســـولیت  حضـــور اســـاتید برجســـته و ب
ـــد  ـــته ان ـــده داش ـــه عه ـــال 1401 ب ـــدل را در س ـــری م بازنگ
ـــوزه  ـــای روز ح ـــا نیازه ـــدل ب ـــی م ـــر همراه ـــی ب ـــود ضمانت خ
ـــدن  ـــی ش ـــم دیجیتال ـــذا مفاهی ـــد علیه ـــی باش ـــا م HR در دنی

ـــژه ای در  ـــگاه وی ـــه ن ـــانی ک ـــع انس ـــوزه مناب ـــداری در ح و پای
ـــا  ـــژه و ب ـــائل وی ـــز مس ـــود ج ـــده ب ـــا ش ـــه آنه ـــد ب ـــدل جدی م
ـــده  ـــدل دور نمان ـــن م ـــم تدوی ـــد تی ـــه از دی ـــود ک ـــی ب اهمیت

ـــت. ـــوده اس ب

ـــق  ـــما موف ـــرکت ش ـــه ش ـــک ک ـــرض تبری ـــن ع ضم
ـــن دوره  ـــتاره چهاردهمی ـــه 4 س ـــب تقدیرنام ـــه کس ب
جایـــزه تعالـــی منابـــع انســـانی شـــده اســـت.چه 
ـــدل  ـــتقرار م ـــرای اس ـــه ب ـــد ک ـــث ش ـــزه ای باع انگی
تعالـــی منابـــع انســـانی در شـــرکت خـــود اقـــدام 

ـــد. نمائی
ـــازمان  ـــد س ـــران ارش ـــودن مدی ـــد ب ـــه من ـــه دغدغ ـــه ب ـــا توج ب
ـــل  ـــر عام ـــی مدی ـــر امرائ ـــای دکت ـــاب آق و در راس ایشـــان جن
ــی  ــوص تعالـ ــنگان در خصـ ــوالد سـ ــه فـ ــرم مجموعـ محتـ
ـــان  ـــژه ایش ـــگاه وی ـــن ن ـــتمر، همچنی ـــود مس ـــازمانی و بهب س
ـــعه  ـــت توس ـــم معاون ـــازمان، تی ـــانی س ـــای انس ـــرمایه ه ـــه س ب
ـــتفاده  ـــت اس ـــه جه ـــنگان ب ـــوالد س ـــانی ف ـــای انس ـــرمایه ه س
از چارچوبـــی منظـــم و اثبـــات شـــده در جهـــت سیســـتم 
ــع  ــوزه HR، تشـــخیص موقعیـــت کنونـــی منابـ ــازی حـ سـ
انســـانی در مســـیر تعالـــی، یافتـــن نقـــاط قـــوت و قابـــل 
ـــات  ـــی اقدام ـــود و ارزیاب ـــای بهب ـــه ه ـــف برنام ـــود و تعری بهب
توســـط منابـــع خارجـــی معتبـــر، اســـتقرار مـــدل تعالـــی 

منابـــع انســـانی را در دســـتور کار خـــود قـــرار داد.
ارزیابـــی حـــوزه HR شـــرکت شـــما توســـط 
ـــما  ـــارات ش ـــت انتظ ـــته اس ـــن توانس ـــان انجم ارزیاب

ــد؟ ــرآورده کنـ را بـ
ــان  ــده ارزیابـ ــرات ارزنـ ــات و نظـ ــری از تجربیـ ــره گیـ بهـ
ـــی  ـــه ای از ارزیاب ـــورد حرف ـــات بازخ ـــه گزاراش ـــن و ارائ انجم
ــت  ــی و وضعیـ ــت فعلـ ــخیص موقعیـ ــده در تشـ ــام شـ انجـ
مطلـــوب حـــوزه ســـرمایه هـــای انســـانی شـــرکت فـــوالد 

ســـنگان بســـیار مفیـــد و ارزشـــمند بـــوده اســـت.
ـــدل  ـــرای م ـــد از اج ـــل و بع ـــای قب ـــاوت ه ـــاره تف درب
تعالـــی منابـــع انســـانی در شـــرکت چـــه نکاتـــی 
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اهم فعالیت های انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در سال اهم فعالیت های انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در سال 14011401

تحریریه ســـخن انجمن بـــرای اطـــاع از فعالیت های انجمن 
مدیریت منابع انســـانی ایران در ســـال 1401، به سراغ دبیر 
انجمن آقای محســـن صابری رفت، ایشـــان اهـــم فعالیت ها 
در ســـال 1401 را به شـــرح زیر اعام نمودنـــد که به اطاع 

می رســـد: محترم  مخاطبین 
برگزاری 14 جلســـه هیأت مدیره به صـــورت حضوری . 1

و آناین در راســـتای تحقق اهـــدا ف  انجمن
برگـــزاری مجمـــع عمومـــی عـــادی بـــرای تاییـــد . 2

صورت هـــای مالی ســـال 1400 و همزمـــان برگزاری 
انتخابـــات هفتمین دوره هیأت مدیـــره انجمن و بازرس 
در اتـــاق بازرگانـــی، صنایع، معـــادن و کشـــاورزی ایران.

برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی به صـــورت آناین و . 3
حضـــوری به میـــزان 15960 نفر/ســـاعت

اجـــرای چهاردهمین دوره جایزه تعالی منابع انســـانی و . 4
اعطای جوایز آن به ســـازمان های برتـــر این دوره 

پذیرش 45 عضو حقوقی و 130 عضو حقیقی جدید. 5
اعطای گواهینامـــه حرفه ای منابع انســـانی به 5 نفر در . 6

سه ســـطح کارشـــناس، مدیر میانی و مدیر ارشد
انتشـــار 3 نســـخه خبرنامه الکترونیکی و ارسال آن برای . 7

بیش از 300 عضـــو و مخاطب انجمن

برپایی . 8 در  همـــکاری 
کنفرانس  هجدهمین 
توســـعه منابع انسانی

برپایی . 9 در  همـــکاری 
عرصـــه  همایـــش 

یادگیـــری 
کتـــاب . 10 انتشـــار 

اســـتقرار  راهنمـــای 
اســـتاندارد گزارشگری 
انســـانی  ســـرمایه 

آن  الکترونیکـــی  انتشـــار  و   2018 ویرایـــش   30414
ایجـــاد دپارتمان زبـــان تخصصی انگلیســـی و فعالیت در . 11

ایـــن خصوص
بازنگـــری مدل تعالـــی منابع انســـانی»ویرایش 1401« و . 12

آن انتشار 
اقدام به اســـتقرار سیســـتم LMS بـــرای دپارتمان آموزش . 13

نجمن ا
گســـترش حضور انجمـــن در شـــبکه های اجتماعی مثل . 14

لینکدین، واتســـاپ، تلگرام، ســـایت انجمن و اینســـتاگرام 
بـــا6500 همراه

 



خبرنامه شماره 54-اسفند 1401

9

تقویم آموزشی نیمه اول سال تقویم آموزشی نیمه اول سال 14021402 دوره های آنالین دوره های آنالین

مالحظاتمالحظات اساتیداساتید زمان برگزاریزمان برگزاری مدت/مدت/
ساعتساعت

عنوان دورهعنوان دوره ردیفردیف

 ویژه مدیران وکارشناسان
منابع انسانی سازمانها

 جمعی از اساتید معتبر
HRحوزه

اردیبهشت   و تیرماه 88 مدیریت حرفه ای منابع انسانی 1

"       " دکتر باستانی پور اردیبهشت  و مرداد ماه 16 phri کارگاه حرفه ای منابع انسانی 2

"       " دکتر مسعود همایونفر اردیبهشت و تیر ماه 16  تربیت ارزیاب جایزه تعالی منابع
انسانی سطح1

3

"       " دکتر مسعود همایونفر تیر ماه 8 خودارزیابی سازمانی 4

"       " دکتر مسعود همایونفر  مرداد  ماه 16  تربیت ارزیاب ویژه جایزه تعالی
منابع انسانی سطح2

5

"       " دکتر عین اله فرامرز  خرداد ماه 16 کانون ارزیابی 6

"       " دکترصادق فراهانی اردیبهشت و خرداد ماه 8 آئین نگارش و مکاتبات 7

"       " دکترصادق فراهانی تیرماه 4  چک لیست مدیران حرفه ای قبل از
امضا نامه

8

"       " دکتر داریوش غامزاده خرداد ماه 8 مدیریت ارزیابی عملکرد 9

"       " دکتر صادق فراهانی اردیبهشت-شهریورماه 8 هوش هیجانی 10

"       " دکتر امین پارسا
دکتر عباس غفاری 

مرداد  ماه 16  کارگاه آموزش مهارت های مصاحبه
گروهی

11

"       " دکتر خلیل میرخانی خرداد  ماه 8 تحلیل گری منابع انسانی 12

"       " دکتر نظامی وند چگینی تیر ماه 16 طراحی ساختار سازمانی 13

"       " دکتر عباس غفاری  خرداد ماه 16 توسعه فردی 14

ویژه سازمان ها مهندس مسعود ابراهیمی 32 اصول سرپرستی )1و2( 15

"       " دکتر محسن فرجی
خانم دکتر امیرآبادی

تیر  ماه 8 ارتباطات سازمانی 16

"       " دکتر خلیل میرخانی شهریور  ماه 8 exel & powerbi کارگاه 17
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برنامه توسعه فردیبرنامه توسعه فردی
 برای ارتقاء جایگاه حرفه ای متخصصان برای ارتقاء جایگاه حرفه ای متخصصان

 منابع انسانی منابع انسانی

ترجمه: احمد فنائی پور  ترجمه: احمد فنائی پور                                                                                                                                      
HR.MAGAZINE    SpringHR.MAGAZINE    Spring    20222022

متخصصـــان منابـــع انســـانی می داننـــد کـــه چگونـــه 
کارکنـــان را بـــا مشـــاغل مربوطـــه هماهنـــگ کننـــد، 
به طوری کـــه مهارت هـــا و آرزوهایشـــان باهـــم منطبـــق 
شـــوند. امـــا آن دســـته از متخصصانـــی کـــه بـــه برنامـــه 
ــت  ــن اسـ ــد، ممکـ ــه ندارنـ ــود توجـ ــردی خـ ــعه فـ توسـ
فرصت هائـــی را کـــه می تواننـــد بـــه ارتقـــاء آن هـــا کمـــک 
کننـــد را از دســـت بدهنـــد. برنامـــه توســـعه فـــردی ابـــزار 
مفیـــدی بـــرای رشـــد و پیشـــرفت جایـــگاه شـــغلی آن هـــا 
اســـت، حتـــی اگـــر در جایـــگاه حرفـــه ای و ســـازمان 

مناســـبی نیـــز اشـــتغال داشـــته باشـــند.
معمـــوال اولیـــن مرحلـــه بـــرای تدویـــن توســـعه فـــردی، 
ـــغلی  ـــداف ش ـــه اه ـــیدن ب ـــرای رس ـــنامه ای ب ـــل پرسش تکمی
شـــما اســـت کـــه شـــامل زمـــان و چگونگـــی برنامه ریـــزی 
بـــرای تحقـــق آن هـــا اســـت. همچنیـــن ممکـــن اســـت در ایـــن 
پرسشـــنامه از شـــما خواســـته شـــود ضعف هـــای حرفـــه ای 
ـــزی  ـــرای برنامه ری ـــان را ب ـــد و خودت ـــخص کنی ـــود را مش خ
ـــد  ـــتی ها مقی ـــن کاس ـــع ای ـــور رف ـــه منظ ـــات الزم ب و اقدام
ــعه  ــای توسـ ــای کلـــی برنامه هـ ــد. نمونه هـ و متعهـــد کنیـ
ـــترس  ـــازی در دس ـــور گســـترده در فضـــای مج ـــه ط ـــردی ب ف
ــی  ــول اساسـ ــن اصـ ــد در تدویـ ــه می تواننـ ــند کـ می باشـ
ـــازمان  ـــه ای و س ـــگاه حرف ـــا جای ـــب ب ـــه و متناس ـــن برنام ای

ـــد. ـــرار گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــه م مربوط
ـــل  ـــگام تکمی ـــت در هن ـــا نادرس ـــت ی ـــخ های درس دادن پاس
پرسشـــنامه مربـــوط بـــه تدویـــن برنامـــه توســـعه فـــردی، 
ـــه  ـــد ب ـــن فرآین ـــودن ای ـــش ب ـــه اثربخ ـــتند بلک ـــرح نیس مط
ـــال  ـــما و دنب ـــخ های ش ـــودن پاس ـــی ب ـــودن و واقع ـــادق ب ص
ـــما  ـــه ش ـــا ب ـــتگی دارد ت ـــور بس ـــه مذک ـــم برنام ـــردن منظ ک
ــال تحقـــق  ایـــن اطمینـــان خاطـــر را بدهـــد کـــه در حـ
ـــداف  ـــه اه ـــیدن ب ـــتای رس ـــدت و در راس ـــاه م ـــداف کوت اه

ـــتید. ـــود هس ـــدت خ ـــد م بلن
یکـــی از اقداماتـــی کـــه می توانـــد بـــه متخصصـــان منابـــع 
انســـانی در ایـــن زمینـــه کمـــک کنـــد، اولویـــت دادن بـــه 

تعییـــن الزامـــات و نیازمندی هـــای رهبـــری اســـت.
ـــودن  ـــر شـــفاف ب ـــز ب ـــردی بایســـتی متمرک ـــه توســـعه ف برنام

ـــد  ـــانی باش ـــع انس ـــان مناب ـــاز متخصص ـــورد نی ـــای م مهارت ه
ـــر را دربرداشـــته باشـــد: ـــوارد زی و م

ایجـــاد زمینـــه مشـــارکت و همـــکاری بـــا ســـایر  	
ســـازمان بخش هـــای 

ــئوالن  	 ــرای مسـ ــب و کار بـ ــتراتژی کسـ ــن اسـ تبییـ
ــازمان ــتراتژی سـ ــه اسـ ــن برنامـ تدویـ

ـــی و  	 ـــوارد انظباط ـــه م ـــف هم ـــق و ظری ـــکات دقی درک ن
ـــانی ـــع انس ـــوزه مناب ـــب در ح ـــم و ترتی نظ

آمـــاده کـــردن زمینه هـــای مربـــوط بـــه آگاه شـــدن  	
از مفاهیـــم فرهنگـــی مختلـــف در ســـازمان بـــه ویـــژه در 
ــتی ها  ــع کاسـ ــرای رفـ ــزرگ بـ ــی و  بـ ــازمان های جهانـ سـ
ـــدا  ـــتی ابت ـــود بایس ـــی خ ـــای مهارت ـــردن نیازه ـــرف ک و برط
مهارت هـــای فعلـــی خـــود را بـــا مهارت هائـــی کـــه در 
ــازمان  ــم انداز سـ ــتراتژی و چشـ ــا اسـ ــب بـ ــده متناسـ آینـ
ـــا بتوانیـــد اهـــداف بلندمـــدت  ـــد را مقایســـه کنیـــد ت ـــاز داری نی
حرفـــه ای خـــود را معیـــن کنیـــد. ســـپس اهـــداف کوتـــاه 
ــای در  ــرای پروژه هـ ــگام اجـ ــه در هنـ ــی کـ ــان مدتـ و میـ
دســـت اقـــدام و پروژه هـــای آتـــی می تواننـــد بـــه تکمیـــل 
مهارت هـــای شـــما کمـــک کننـــد را مشـــخص کنیـــد. 
بـــرای مثـــال آموزش هـــای حیـــن کار مربـــوط بـــه ســـایر 
ـــی  ـــانی را بررس ـــع انس ـــف مناب ـــای مختل ـــکاران در حوزه ه هم
ـــود در  ـــی خ ـــای مهارت ـــر از کمبوده ـــرای درک بهت ـــد و ب کنی
نشســـت هایی کـــه بـــا حضـــور ســـایر بخش هـــای ســـازمان 
ـــکیل  ـــانی تش ـــع انس ـــوزه مناب ـــا ح ـــط ب ـــای مرتب و در زمینه ه

ــد. ــرکت کنیـ ــوند، شـ می شـ
بـــه منظـــور ارتقـــاء دانـــش خـــود در مـــورد چگونگـــی مدیریـــت 
ــور،  ــارج از کشـ ــود در خـ ــب و کار خـ ــوزه کسـ ــردن حـ کـ
بـــه دنبـــال یافتـــن فرصت هائـــی بـــرای کار در خـــارج یـــا 
ـــا  ـــورها ب ـــایر کش ـــود در س ـــکاران خ ـــر هم ـــا دیگ ـــکاری ب هم
ـــی  ـــن آگاه ـــرش ای ـــن نگ ـــید، ای ـــف باش ـــای مختل فرهنگ ه
را بـــه شـــما می دهـــد کـــه بیاموزیـــد چگونـــه دیگـــران در 
ـــت  ـــود را مدیری ـــط کار خ ـــای محی ـــورها چالش ه ـــایر کش س

می کننـــد.
ـــتجوی  ـــود در جس ـــه ای خ ـــای حرف ـــبرد مهارت ه ـــرای پیش ب
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فرصت هـــا باشـــید و از اهـــداف مشـــخص شـــده در برنامـــه 
ــه از  ــب ترین برنامـ ــاب مناسـ ــرای انتخـ ــردی بـ ــعه فـ توسـ

ـــد. ـــتفاده کنی ـــان اس ـــه و زم ـــاظ هزین لح
و  مهارت هـــا  کســـب  دریافـــت  چگونگـــی  مـــورد  در 
آموزش هـــای مـــورد نیـــاز خـــاق باشـــید و از برنامه هـــای 
آموزشـــی انجمن هـــای حرفـــه ای و آموزش هـــای تخصصـــی 
ـــتفاده  ـــه اس ـــازی آگاهان ـــای مج ـــن در فض ـــردی آن الی و کارب

کنیـــد.
ـــی در  ـــای مدیریت ـــر مهارت ه ـــا اکث ـــن روزه ـــه ای ـــا ک از آنج
حوزه هـــای مختلـــف، لزومـــا در کاس هـــای آموزشـــی یـــا 
در حیـــن کار کســـب نمی شـــوند، لـــذا شـــرکت داوطلبانـــه 
ــاء  ــرای ارتقـ ــی بـ ــای آزاد تخصصـ ــا و تریبون هـ میزگردهـ
مهارت هـــای مربـــوط بـــه صحبـــت کـــردن در جمـــع، 
ــایر  ــا سـ ــاط بـ ــوه ارتبـ ــردن نحـ ــت کـ ــره و مدیریـ مذاکـ
متخصصـــان در حوزه هـــای مختلـــف تخصصـــی و مشـــاهده 
ــه  ــا از جملـ ــط آن هـ ــا توسـ ــرد خاقیت هـ ــی کاربـ چگونگـ
شـــیوه هایی اســـت کـــه می تواننـــد در برنامـــه توســـعه 

فـــردی لحـــاظ شـــوند.
بـــرای مثـــال مهارت هـــای مربـــوط بـــه شـــیوه اســـتخدام 
افـــراد خـــاص نظیـــر افـــراد ناتـــوان و افـــرادی بـــا ســـوابق 
جنائـــی نیـــاز بـــه آموزش هـــای خـــاص و اســـتفاده از 

ــازمان دارد. ــرون از سـ ــی در بیـ ــارب همکارانـ تجـ
ـــعه  ـــه توس ـــن برنام ـــرای تدوی ـــم ب ـــوارد مه ـــر از م ـــی دیگ یک
فـــردی دریافـــت بازخوردهـــا اســـت، زیـــرا برخـــی از 
ـــن  ـــد تدوی ـــه فرآین ـــتند ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــان ب متخصص
ـــد و آن  ـــام دهن ـــی انج ـــه تنهائ ـــد ب ـــه را می توانن ـــن برنام ای
را بـــه عنـــوان یـــک موضـــوع شـــخصی در نظـــر بگیرنـــد و 
ـــارت  ـــرآن نظ ـــرده و ب ـــرا ک ـــی آن را اج ـــه تنهائ ـــان ب خودش
ــا و  ــتی اظهارنظرهـ ــه بایسـ ــی کـ ــند، در حالـ ــته باشـ داشـ
نگرش هـــای دیگـــران و ارزش ارزیابـــی آن هـــا را بـــا توجـــه 

بـــه نقـــاط قـــوت و ضعـــف دســـت کم گرفـــت.
شـــیلر هـــوک)Schyler Houck( مدیـــر منابـــع انســـانی 
ــن  ــد مـ ــکا می گویـ ــروف در آمریـ ــی معـ ــط کار هتلـ و روابـ
ـــه  ـــتند ب ـــه می توانس ـــی ک ـــردن پروژه هائ ـــخص ک ـــرای مش ب
ارتقـــاء دانـــش و مهارت هـــای حرفـــه ای مـــن بـــرای احـــراز 
شـــرایط جایـــگاه شـــغلی مدیریـــت ارشـــد منابـــع انســـانی 
ـــایر  ـــور و س ـــل مذک ـــی در هت ـــران اجرائ ـــد، از مدی کمـــک کنن
ـــت  ـــی درخواس ـــم. در پ ـــی گرفت ـــورد و راهنمائ ـــا بازخ هتل ه
ـــروژه ایجـــاد  ـــن در پ ـــرد م ـــران پیشـــنهاد ک ـــی از مدی ـــن یک م
پایـــگاه داده هـــای مربـــوط بـــه مهارت هـــای کارکنـــان 
ـــن  ـــی را در ای ـــی و تحلیل ـــای فن ـــم و مهارت ه ـــارکت کن مش
زمینـــه تجربـــه کنـــم. در ایـــن فرآینـــد ایـــن شـــانس بـــه 
ـــتا  ـــم راس ـــرای ه ـــود را ب ـــای خ ـــا قابلیت ه ـــد ت ـــن داده ش م
ـــتراتژی  ـــازمان و اس ـــان، س ـــی کارکن ـــای آموزش ـــردن نیازه ک

ـــم. ـــا ده ـــانی ارتق ـــع انس مناب
ـــی  ـــر اهداف ـــز ب ـــرای تمرک ـــود ب ـــردی خ ـــعه ف ـــه توس از برنام
ـــتفاده  ـــود اس ـــه ب ـــل توج ـــازمان قاب ـــرای س ـــای آن ب ـــه مزای ک
کـــردم کـــه نتیجـــه آن بهبـــود اســـتراتژی برنامه هـــای 

اســـتخدامی و جـــذب و نگهـــداری کارکنـــان هتـــل بـــود.
جمع بندی:

در ایـــن مقالـــه نویســـنده ســـعی می کنـــد بـــه متخخصـــان 
منابـــع انســـانی هشـــدار دهـــد کـــه اوال بـــه رشـــد و 
توســـعه فـــردی خـــود توجـــه الزم داشـــته باشـــند و ثانیـــا 
نـــوع مهارت هایـــی را کـــه نیـــاز دارنـــد بایســـتی آگاهانـــه 
و در تعامـــل بـــا دیگـــران و بـــا اســـتفاده از تجـــارب آن هـــا 
در داخـــل و خـــارج از ســـازمان و حتـــی خـــارج از کشـــور 
ـــردی  ـــوزش کارب ـــای آم ـــع نیازه ـــرای رف ـــد و ب ـــخص کنن مش
خـــود خاقانـــه و بـــا اســـتفاده از همـــه امکانـــات موجـــود 
ــی  ــای آزاد تخصصـ ــازی و تریبون هـ ــای مجـ ــر فضاهـ نظیـ

انجمن هـــای حرفـــه ای بهره منـــد شـــوند.
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در طـــول 19 ســـال کـــه از فعالیـــت انجمـــن می گـــذرد، عضویـــت در آن توســـط اعضـــای حقیقـــی و حقوقـــی بـــا 
ـــه  ـــو دارد. کلی ـــش از 2900 عض ـــن بی ـــر انجم ـــال حاض ـــه در ح ـــه طوریک ـــت، ب ـــده اس ـــه ش ـــم گیری مواج ـــتقبال چش اس
ـــی  ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــم از اش ـــگاه ها اع ـــاتید دانش ـــان، اس ـــان، محقق ـــان، متخصص ـــانی، کارشناس ـــع انس ـــران مناب مدی

ـــم. ـــان را ارج می نهی ـــور آن ـــد و حض ـــن درآین ـــت انجم ـــه عضوی ـــد ب ـــور می توانن ـــارج کش ـــا خ ـــران ی ـــم ای ـــی مقی ایران

انواع عضویت:

الف(اعضای اصلی:
شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می باشند.

ب(اعضای وابسته:
شـــامل افـــراد حقیقـــی و حقوقـــی اســـت کـــه بـــه صـــورت غیرمســـتقیم در خدمـــت فعالیت هـــای اصلـــی انجمـــن 

می باشـــند.

ج(اعضای دانشجویی:
ـــور  ـــده و در ام ـــن درآم ـــت انجم ـــه عضوی ـــخصی ب ـــه ش ـــزه و عاق ـــر انگی ـــه بناب ـــت ک ـــجویان اس ـــته از دانش ـــامل آن دس ش

مربـــوط فعالیـــت می کننـــد.

د( اعضای افتخاری:
ـــهرت  ـــانی دارای ش ـــع انس ـــه مناب ـــه در زمین ـــت ک ـــده ای اس ـــناخته ش ـــی ش ـــی و حقوق ـــراد حقیق ـــته از اف ـــامل آن دس ش

ـــرد. ـــد ک ـــکاری خواهن ـــن هم ـــا انجم ـــوط ب ـــور مرب ـــن در ام ـــوت انجم ـــا دع ـــخصی ی ـــه ش ـــر عاق ـــوده و بناب ب

حق عضویت:

ـــاالنه  ـــت س ـــق عضوی ـــرد و ح ـــام می پذی ـــایت انج ـــق س ـــن از طری ـــا آنای ـــوری ی ـــورت حض ـــه ص ـــن ب ـــت در انجم عضوی
ـــت: ـــل اس ـــرح ذی ـــه ش ب

 
عضویت حقیقی                       2/000/000 ریال  •

عضویت حقوقی»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  -

عضویت انجمن ها                   50 درصد عضویت اعضای حقوقی  •

مدارک الزم جهت عضویت:

مـــدارک مـــورد نیـــاز بـــرای عضویـــت در انجمـــن و همچنیـــن فرم هـــای شـــماره یک)عضویـــت اعضـــای حقیقـــی و 
دانشـــجویی( و فـــرم شـــماره دو)عضویـــت حقوقـــی( در ســـایت انجمـــن قابـــل دریافـــت اســـت.
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ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــویقی ب ـــته تش ـــود بس ـــی خ ـــای حقوق ـــرای اعض ـــران ب ـــانی ای ـــع انس ـــت مناب ـــن مدیری انجم
ـــت: ـــه اس ـــر گرفت در نظ

صدور کارت عضویت حقوقی   -
صدور گواهی نامه عضویت حقوقی  -

امکان حضور نماینده آن شرکت در ترکیب هیأت مدیره و بازرس انجمن  -
عضویت در کمیته های تخصصی انجمن و شرکت در جلسات و کارگروه ها  -

ـــع  ـــه ای مناب ـــه حرف ـــدور گواهینام ـــرح ص ـــور در ط ـــت حض ـــی جه ـــای حقوق ـــرای اعض ـــژه ب ـــای وی ـــال تخفیف ه اعم  -
انســـانی 

اعطای یک جلد از کتاب های چاپ جدید انجمن، به طور رایگان  -
دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن، به طور رایگان  -

خرید کتاب های منتشر شده انجمن با 10 درصد تخفیف  -
شرکت در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی با 5 درصد تخفیف  -

تمدید عضویت قبل از انقضای مهلت با 10 درصد تخفیف  -
ارائه مشاوره در حوزه منابع انسانی  -

شرکت در گردهمایی های فصلی انجمن به طور رایگان  -

بسته تشویقی برای اعضای حقیقی و دانشجویی:

صدور کارت عضویت  -
شرکت در گردهمایی های فصلی انجمن به طور رایگان  -

عضویت در کمیته های تخصصی انجمن و شرکت در جلسات و کارگروه¬ها  -
دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن، به طور رایگان  -

امکان چاپ مقاالت اعضا در خبرنامه الکترونیکی انجمن  -
دریافت کتاب های انجمن با 10 درصد تخفیف  -

داوطلبـــان عضویـــت در انجمـــن می تواننـــد بـــرای کســـب اطاعـــات بیش تـــر بـــا شـــماره تلفـــن 02144941238  	
ـــد. ـــه فرماین ـــه آدرس hrmsociety.ir مراجع ـــن ب ـــایت انجم ـــه س ـــا ب ـــد ی ـــل فرماین ـــاس حاص تم
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شرح شغل
 شریک تجاری منابع انسانی

ترجمه : آرمین خوشوقتی 
            شیما جعفرزاده

ـــع  ـــت مناب ـــوزه مدیری ـــه در ح ـــدی ک ـــاغل جدی ـــی از مش یک
انســـانی مـــورد توجـــه ســـازمان هـــا قـــرار گرفتـــه، شـــغل 
ــریک  ــانی اســـت. شـــغل شـ ــع انسـ ــاری منابـ ــریک تجـ شـ
تجـــاری منابـــع انســـانی )یـــا بـــه اختصـــار HRBP( یکـــی از 
ـــغل آن  ـــرح ش ـــه ش ـــت ک ـــذاری اس ـــر گ ـــیار تاثی ـــاغل بس مش
ـــی کـــه در آن شـــرکت  ـــه انتظارات ـــا توجـــه ب در هـــر شـــرکتی ب
ـــال،  ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــاوت اس ـــود دارد متف ـــک HRBP وج از ی
برخـــی از مســـئولیت ها و شایســـتگی ها و صاحیت هـــای 
عـــام در ایـــن شـــغل وجـــود دارد کـــه بـــه شـــما کمـــک 
ـــد.  ـــدا کنی ـــغل پی ـــن ش ـــری از ای ـــناخت بهت ـــا ش ـــد ت می کن
ـــد  ـــم گرفتی ـــک روز تصمی ـــاید ی ـــد، ش ـــی دان ـــه م ـــی چ کس
ـــد.  ـــه بدهی ـــغل ادام ـــن ش ـــا ای ـــود را ب ـــه ای خ ـــیر حرف مس

ــع  ــاری منابـ ــریک تجـ ــغل شـ ــرح شـ ــه شـ نمونـ
 Human Resource ــغل ــات شـ ــر کلیـ ــروری بـ ــانی مـ انسـ
Business Partner یکـــی از اهـــداف شـــغل شـــریک تجـــاری 

ـــع  ـــتراتژی مناب ـــودی اس ـــردن عم ـــو ک ـــانی همس ـــع انس مناب
ـــر  ـــا فرات ـــت. HRBP ه ـــب و کار اس ـــتراتژی کس ـــا اس ـــانی ب انس
ـــرات ســـازمانی  ـــع انســـانی، ســـفیر تغیی از یـــک متخصـــص مناب
و یـــک شـــریک اســـتراتژیک بـــرای کســـب و کار هســـتند. 
ـــن  ـــران الی ـــی مدی ـــا همراه ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــک  HRBP کس ی
ـــا، و  ـــت ه ـــن اولوی ـــرای تعیی ـــا (، ب ـــد ه ـــایر واح ـــران س )مدی
ـــت  ـــا رعای ـــاری ) ب ـــج تج ـــب نتای ـــرای کس ـــازمان ب ـــت س هدای

ـــد. ـــی کن ـــت م ـــوری ( فعالی ـــای مح ارزش ه
ـــان،  ـــر از کارکن ـــد نف ـــر چن ـــه ازای ه ـــن اســـت بپرســـید ب ممک

ـــم؟  ـــاز داری ـــک HRBP نی ـــه ی ب
ـــوع کســـب  ـــاد ســـازمان، و ن ـــه ابع ـــن ســـوال، بســـته ب پاســـخ ای
ـــال  ـــر ح ـــا در ه ـــد ام ـــاوت باش ـــد متف ـــی توان ـــما م و کار ش
ـــد  ـــزاران کارمن ـــا ه ـــا ت ـــد مســـئول صده ـــی توان ـــک HRBP م ی
ـــر  ـــانی ه ـــع انس ـــان بخـــش مناب ـــوالً از کارکن ـــا معم ـــد. آنه باش

ـــوند. ـــی ش ـــوب م ـــازمان محس س
مســـئولیت هـــای شـــغل شـــریک تجـــاری منابـــع انســـانی 
ـــه  ـــته ب ـــد بس ـــی توان ـــک HRBP م ـــق ی ـــای دقی ـــئولیت ه مس
ـــطح  ـــتراتژیک، س ـــداف اس ـــرکت، اه ـــدازه ش ـــت، ان ـــوع صنع ن
ـــد.  ـــاوت باش ـــره متف ـــازمان و غی ـــانی آن س ـــع انس ـــوغ مناب بل
ـــرای  ـــه ب ـــود دارد ک ـــئولیت وج ـــن مس ـــود، چندی ـــن وج ـــا ای ب

ـــت. ـــان اس ـــانی یکس ـــع انس ـــاری مناب ـــرکای تج ـــه ش هم

1. برنامه ریزی استراتژیک
ـــد  ـــد بتوان ـــود بای ـــه خ ـــت در حرف ـــرای موفقی ـــک HRBP ب ی
ـــود  ـــازمان خ ـــه س ـــود، ب ـــانی موج ـــع انس ـــر مناب ـــز ب ـــا تمرک ب
ـــان را  ـــود و کارکن ـــاده ش ـــده آم ـــرای آین ـــا ب ـــد ت ـــک کن کم
ـــی کـــه  ـــرای مســـیر پیـــش رو آمـــاده کنـــد. زمینـــه های ـــز ب نی
ـــد از: ـــد عبارتن ـــز کن ـــا تمرک ـــد روی آنه ـــاری بای ـــریک تج ش

ــاء  ــغلی و ارتقـ ــای شـ ــارت هـ ــوزی مهـ •  بازآمـ
مهـــارت هـــا: شناســـایی نیازهـــای مهارتـــی شـــغل هـــا 
و کمـــک بـــه عملکـــرد واحـــد آمـــوزش و توســـعه منابـــع 
ـــداف  ـــا اه ـــای آموزشـــی ب ـــه ه انســـانی در همسوســـازی برنام
 HRBP ـــه ـــت ک ـــی اس ـــه های ـــی از زمین ـــازمان، یک ـــاری س تج
ـــان  ـــا کارکن ـــز بشـــود. همنشـــینی ب ـــد روی آن متمرک ـــا بای ه
ـــی اســـت  ـــازمان، فرصت ـــای س ـــق از شـــغل ه و شـــناخت عمی
ـــع انســـانی  ـــایر متخصصـــان مناب ـــرای س ـــه ممکـــن اســـت ب ک
ـــور  ـــل حض ـــه دلی ـــک HRBP ب ـــا ی ـــد ام ـــته باش ـــود نداش وج
ـــی  ـــق، درســـت و جامع ـــناخت دقی در بطـــن کســـب و کار، ش
از مشـــاغل شـــرکت هـــا پیـــدا مـــی کنـــد و همیـــن امـــر 
ـــی در  ـــل اتکای ـــرات قاب ـــد نظ ـــا بتوان ـــود ت ـــی ش ـــب م موج
ـــوزی  ـــا و بازآم ـــغل ه ـــای ش ـــارت ه ـــی مه ـــوص بازبین خص

ـــد. ـــه کن ـــان ارائ ـــای کارکن ـــارت ه مه
•  برنامـــه ریـــزی اســـتراتژیک منابـــع انســـانی: 
همانطـــور کـــه در بـــاال توضیـــح دادیـــم، یـــک HRBP بـــه 
ــت و  ــا نشسـ ــایر واحدهـ ــتمر در سـ ــور مسـ ــل حضـ دلیـ
ـــف و  ـــوع وظای ـــناخت ن ـــا و ش ـــان آنه ـــا کارکن ـــت ب برخواس
ـــای ســـازمان  ـــک از شـــغل ه ـــه از هری ـــی ک اطـــاع از انتظارات
ـــا  ـــه آی ـــد ک ـــان ده ـــما اطمین ـــه ش ـــد ب ـــی توان ـــی رود، م م
ـــا،  ـــتگی ه ـــداد، شایس ـــاظ تع ـــازمان)به لح ـــانی س ـــع انس مناب
هزینـــه و چابکـــی( در وضعیـــت مناســـبی بـــه ســـر مـــی 
بـــرد؟ و همچنیـــن آیـــا وضعیـــت فعلـــی منابـــع انســـانی، 
بـــرای مســـیر پیـــش روی کســـب و کار مناســـب اســـت؟  

•  برنامـــه ریـــزی جانشـــین پـــروری: یکـــی دیگـــر 
ـــز  ـــد روی آن متمرک ـــک HRBP  بای ـــه ی ـــی ک ـــه های از زمین
شـــود ایـــن اســـت کـــه اطمینـــان حاصـــل کنـــد کـــه ظرفیـــت 
ـــای  ـــرای توســـعه اســـتعداد ه ـــان ب ـــن کارکن ـــای الزم در بی ه
ـــدی و  ـــای کلی ـــش ه ـــا نق ـــود دارد ت ـــازمان وج ـــدی س کلی

ـــد.  ـــی نمانن ـــدی باق ـــازمان باتص ـــی در س حیات
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ـــائل  ـــورد مس ـــری در م ـــاوره رهب ـــری و مش 2. مربیگ
ـــانی ـــع انس مناب

ـــنی  ـــد درک روش ـــانی بای ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــک ش ی
از تاثیراتـــی کـــه چالش هـــای فعلـــی و آتـــی ســـازمان بـــر 
ـــاوره و  ـــد مش ـــا بتوان ـــد ت ـــدا کن ـــت پی ـــد داش ـــان خواه کارکن

مربیگـــری موثـــری بـــه ذینفعـــان کلیـــدی ارائـــه دهـــد.
بـــا ایـــن حـــال، در ایـــن زمینـــه قـــرار نیســـت کـــه یـــک 
ــور  ــه امـ ــاور و مربـــی باشـــد و از همـ ــر از مشـ HRBP فراتـ

ـــردن  ـــک ک ـــا کم ـــه HRBP ه ـــد. وظیف ـــت کن ـــازمان مراقب س
بـــه رهبـــر ســـازمان بـــرای رســـیدگی بـــه امـــور کارکنـــان 

اســـت.
ـــه بدانیـــد کـــه بـــه عنـــوان یـــک HRBP ، چـــه  بـــرای اینک

مســـئولیت هایـــی خواهیـــد داشـــت بایـــد بگوییـــم:  
ـــه  ـــا دوهفت ـــی ی ـــتمر هفتگ ـــات مس ـــد : جلس ـــاوره بدهی •  مش
ـــزار  ـــب و کار برگ ـــران کس ـــی و رهب ـــران عال ـــا مدی ـــار ب یکب
ـــع انســـانی  ـــه آنهـــا در حـــوزه مناب ـــزوم ب کنیـــد و در صـــورت ل

ـــد. ـــاوره بدهی مش
ــررات  ــن و مقـ ــورد قوانیـ ــید : در مـ ــات را بشناسـ •  الزامـ
ــر  ــر بـ ــررات ناظـ ــن و مقـ ــن قوانیـ ــتخدامی و همچنیـ اسـ
ـــد  ـــا بتوانی ـــید ت ـــه روز باش ـــانی، ب ـــع انس ـــت مناب ـــوزه مدیری ح
ـــد  ـــک کنی ـــب و کار کم ـــی کس ـــران عال ـــران و مدی ـــه رهب ب

کـــه از رعایـــت آنهـــا اطمینـــان حاصـــل کننـــد.
ـــا و  ـــرای فرآینده ـــاد و اج ـــورد ایج ـــد : در م ـــی کنی •  راهنمای
ـــد. ـــی کنی ـــران را راهنمای ـــانی مدی ـــع انس ـــای مناب ـــت ه سیاس

3. ایجاد یک سازمان رقابتی
ـــی  ـــک م ـــازمان کم ـــه س ـــانی ب ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ش
ـــتخدام  ـــوده، اس ـــش نم ـــتعدادها را گزین ـــن اس ـــا بهتری ـــد ت کن
ـــد  ـــک HRBP  بخواه ـــر ی ـــن، اگ ـــد. بنابرای ـــظ کن ـــرده و حف ک
بـــرای ســـازمان خـــود مزیـــت رقابتـــی ایجـــاد کنـــد، مـــی 

ـــد. ـــام ده ـــی را انج ـــف مضاعف ـــتی وظای بایس
ـــازمان  ـــع انســـانی نقـــش مهمـــی در  س شـــرکای تجـــاری مناب
ـــان  ـــود اطمین ـــازمان خ ـــه س ـــا ب ـــد ت ـــی کنن ـــا م ـــود ایف خ
بدهنـــد کـــه در راســـتای اســـتراتژی کســـب و کار، بـــرای 
آمـــوزش و توســـعه منابـــع انســـانی گام بـــر مـــی دارنـــد. 
مســـئولیت هـــای یـــک شـــریک تجـــاری منابـــع انســـانی 

ـــد: ـــر باش ـــوارد زی ـــامل م ـــد ش ـــی توان م
•  ارائـــه رهنمودهـــای الزم در جهـــت مدیریـــت عملکـــرد 
ـــه  ـــاوره، برنام ـــال مش ـــوان مث ـــه عن ـــا )ب ـــران واحده ـــه مدی ب

ریـــزی شـــغلی، کوچینـــگ و ... ( بـــه طـــور روزانـــه 
•  کمـــک بـــه مدیـــران واحدهـــا در برخـــورد بـــا مســـائل 

ســـازمانی، منابـــع انســـانی و مرتبـــط بـــا تغییـــر
ـــره  ـــش به ـــرای افزای ـــازمانی ب ـــی س ـــازی طراح ـــه س •  بهین

وری و بهبـــود عملکـــرد کســـب و کار

•  حصـــول اطمینـــان از اینکـــه کســـب و کار مـــی توانـــد 
بهتریـــن اســـتعدادها را جـــذب و حفـــظ کنـــد.

•  همـــکاری بـــا ســـایر اعضـــای تیـــم منابـــع انســـانی در 
ــطح  ــر در سـ ــه و فراگیـ ــای نوآورانـ ــتراتژی هـ ــرای اسـ اجـ

ــتخدام(  ــه اسـ ــازمان ) در زمینـ ــر سـ سراسـ
ــران  ــتراتژی جبـ ــعه اسـ ــارکت در توسـ ــا مشـ ــعه یـ •  توسـ

خدمـــت و مزایـــا
•  طراحـــی روش هـــا و فرمـــول هایـــی در زمینـــه عوامـــل 
تاثیـــر گـــذار در پـــاداش مبتنـــی بـــر عملکـــرد کارکنـــان و 

نتایـــج عملکـــردی آنـــان
ـــاری  ـــریک تج ـــای ش ـــت ه ـــا و صالحی ـــارت ه مه

ـــانی ـــع انس مناب
مهارت های شریک تجاری منابع انسانی

ـــاز  ـــت نی ـــرای موفقی ـــانی ب ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــک ش ی
ـــوال در  ـــه معم ـــواردی ک ـــادی دارد. م ـــای زی ـــارت ه ـــه مه ب
ســـند شناســـنامه ایـــن شـــغل درج مـــی شـــوند عبـــارت 

هســـتند از:
1. سواد داده

ــاز نیســـت کـــه یـــک HRBP تبدیـــل بـــه  هـــر چنـــد نیـ
ـــریک  ـــک ش ـــال ی ـــن ح ـــا ای ـــود  ب ـــص داده بش ـــک متخص ی
ـــمند  ـــای ارزش ـــد داده ه ـــد بتوان ـــانی بای ـــع انس ـــاری مناب تج
را شناســـایی کـــرده، جمـــع آوری نمـــوده و تحلیـــل نمایـــد.

ـــی  ـــه م ـــواد داده ک ـــا س ـــط ب ـــای مرتب ـــارت ه ـــن مه ـــم تری مه
ـــه  ـــد، ب ـــته باش ـــرار داش ـــک HRBP ق ـــف ی ـــزء وظای ـــد ج توان

ـــتند از: ـــارت هس ـــر وار عب ـــورت تیت ص
ـــای  ـــزارش ه ـــبوردها و گ ـــیر داش ـــدن و تفس ـــی خوان •  توانای

ـــده ـــای پیچی ـــاوی داده ه ح
•  آشنایی با تکنیک های تحلیل منابع انسانی

•  آشـــنایی بـــا روش هـــای جمـــع آوری داده هـــا اعـــم از 
کمـــی و کیفـــی
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ـــط و  ـــای مرتب ـــا و KPIه ـــی معیاره ـــم و ردیاب ـــکان تنظی •  ام
ـــب و کار ـــج کس ـــت نتای ـــرای هدای ـــا ب ـــتفاده از آنه اس

2.هوش تجاری
ـــت  ـــی اس ـــوی کس ـــانی ق ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــک ش ی
ـــت،  ـــانی اس ـــع انس ـــای مناب ـــارت ه ـــا دارای مه ـــه تنه ـــه ن ک
ــازمان  ــب و کار سـ ــت و کسـ ــی از صنعـ ــه درک عمیقـ بلکـ
ـــب  ـــج کس ـــاداش و نتای ـــک، پ ـــی، ریس ـــه مال ـــود در زمین خ

و کار دارد.
ـــد  ـــی دهن ـــح م ـــی را ترجی ـــا HRBP های ـــرکت ه ـــی از ش برخ
ـــاری  ـــریک تج ـــوان ش ـــه عن ـــی ب ـــه کار قبل ـــه دارای تجرب ک
منابـــع انســـانی در صنایـــع مشـــابه را داشـــته باشـــند، در 
حالـــی کـــه بـــرای برخـــی از شـــرکت هـــا ممکـــن اســـت 
تجربـــه کار در صنعـــت یـــا حـــوزه مشـــخصی در اولویـــت 
ـــه  ـــند ک ـــته باش ـــاز داش ـــی نی ـــه متخصص ـــط ب ـــد و فق نباش
ـــب و کار  ـــی از کس ـــح و عمیق ـــرعت درک صحی ـــه س ـــد ب بتوان

ـــاورد. ـــت بی ـــه دس ـــا ب ـــت آنه و صنع
3.مهارت دیجیتال

ـــاوری  ـــد از فن ـــد بتوانن ـــانی بای ـــع انس ـــاری مناب ـــرکای تج ش
ـــج  ـــه نتای ـــتیابی ب ـــرای دس ـــود ب ـــی خ ـــش کارای ـــرای افزای ب

ـــد.  ـــتفاده کنن ـــب و کار اس کس
ــع  ــاوری منابـ ــتفاده از فنـ ــه اسـ ــد تجربـ ــک HRBP بایـ یـ
ـــتراتژی  ـــرای اس ـــاد و اج ـــرای ایج ـــد HRIS( را ب ـــانی )مانن انس
ـــع  ـــت مناب ـــد مدیری ـــای فرآین ـــع انســـانی و زیرسیســـتم ه مناب
ـــد.  ـــته باش ـــا را داش ـــه ه ـــت هزین ـــی و مدیری ـــانی و ردیاب انس
ــی  ــای اختصاصـ ــامل فناوری هـ ــد شـ ــوارد می توانـ ــن مـ ایـ
ـــانی  ـــع انس ـــات مناب ـــتم اطاع ـــد سیس ـــانی مانن ـــع انس مناب
ـــای  ـــا ابزاره ـــاری ی ـــوش تج ـــد ه ـــا مانن ـــایر فناوری ه ـــا س ی

ـــد.  ـــن باش ـــی آنای ارتباط
4.حمایت از کارکنان

ـــد  ـــاع کنن ـــان دف ـــوارد از کارکن ـــی م ـــد در برخ ـــا بای HRBP ه

ـــمند  ـــداف ارزش ـــه اه ـــتیابی ب ـــرای دس ـــز ب ـــواردی نی و در م
تـــری، کوتـــاه بیاینـــد. آنهـــا همچنیـــن بـــرای حمایـــت از 
ــد دانـــش حقوقـــی قـــوی  کســـب و کار و نیـــروی کار بایـ
ـــه  ـــامل)و ن ـــد ش ـــی توانن ـــا م ـــارت ه ـــن مه ـــند. ای ـــته باش داش

ـــند: ـــر باش ـــوارد زی ـــه(  م ـــدود ب مح
ـــل  ـــه ای )مث ـــی و منطق ـــون کار مل ـــه قان ـــا تجرب ـــش و ی •  دان
مقـــررات حاکـــم مناطـــق آزاد، ویـــژه اقتصـــادی و پـــارک هـــای 
ـــن  ـــکاری، تامی ـــه بی ـــی، بیم ـــررات مالیات ـــاوری(، مق ـــم و فن عل

ـــخاص و ... ـــای اش ـــه ه ـــی، بیم اجتماع
ـــانی  ـــع انس ـــت مناب ـــای مدیری ـــک ه ـــح از تکنی •  درک صحی

ـــان ـــت کارکن ـــای مدیری ـــارت ه و مه
•  مهـــارت ایجـــاد رابطـــه بـــا ذینفعـــان و درک صحیـــح از 

اولویـــت هـــا و مطلوبیـــت هـــای آنـــان 

•  توانایی همدلی با دیگران
ـــک شـــریک تجـــاری  ـــت، ی ـــرای موفقی ـــر ب ـــای دیگ ـــارت ه مه
ـــر،  ـــوق الذک ـــای ف ـــتگی ه ـــر شایس ـــاوه ب ـــانی، ع ـــع انس مناب
ـــر  ـــروری ب ـــا م ـــاز دارد. ب ـــز نی ـــری نی ـــای دیگ ـــارت ه ـــه مه ب
ـــانی،  ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــتخدامی ش ـــای اس ـــی ه آگه

ـــد: ـــی آی ـــم م ـــه چش ـــه ب ـــتر از بقی ـــارت بیش ـــد مه چن
•  مهارت های ارتباطی و پرزنت کردن موضوعات  

•  مهارت های حل مسئله  
•  درک عمیـــق از چالـــش هـــای منابـــع انســـانی از جملـــه 
ــا،  ــاداش و مزایـ ــرد، پـ ــت عملکـ ــمول، مدیریـ ــوع و شـ تنـ

ــان و ... ــتعداد، روابـــط کارکنـ مدیریـــت اسـ
ـــاد  ـــات و ایج ـــع تعارض ـــان، رف ـــگ ذینفع ـــت هماهن •  مدیری

ـــازمان ـــر س ـــش در سراس ـــط کاری اثربخ رواب
•  مدیریت تغییر 
•  مدیریت پروژه

صالحیت شریک تجاری منابع انسانی
ـــد  ـــار دارن ـــغل HRBP انتظ ـــان ش ـــازمان ها از متقاضی ـــر س اکث
ـــد در  ـــی ارش ـــا کارشناس ـــانس ی ـــی لیس ـــدرک تحصیل ـــه م ک
ـــی  ـــانی، روانشناس ـــع انس ـــت مناب ـــا مدیری ـــط ب ـــته ای مرتب رش
صنعتـــی و ســـازمانی، مهندســـی صنایـــع و یـــا مدیریـــت 

ـــند. ـــته باش ـــی داش بازرگان
ـــر در  ـــورد نظ ـــرکت م ـــه ش ـــه اینک ـــته ب ـــن، بس ـــر ای ـــاوه ب ع
کجـــا واقـــع شـــده یـــا مشـــتریان و مدیـــران و نیـــروی کار 
ـــن  ـــد، ممک ـــی کنن ـــره م ـــه و مذاک ـــی مکاتب ـــه زبان ـــه چ آن ب
ـــای  ـــان ه ـــا زب ـــی ی ـــان انگلیس ـــلط در زب ـــد تس ـــت نیازمن اس

ـــید. ـــز باش ـــر نی دیگ
هـــر چنـــد داشـــتن گواهینامـــه شـــریک تجـــاری منابـــع 
 HRBP انســـانی الزامـــی نیســـت، امـــا داشـــتن گواهینامـــه
ـــرای  ـــدی ب ـــاز ج ـــک امتی ـــد ی ـــی توان ـــک م ـــده نزدی در آین
ـــدد  ـــای متع ـــا دوره ه ـــن روزه ـــود. ای ـــوب ش ـــتخدام محس اس
شـــریک تجـــاری منابـــع انســـانی برگـــزار مـــی شـــود کـــه 
اغلـــب آنهـــا آنایـــن هســـتند و می توانیـــد بـــه راحتـــی در 

ـــد.   ـــرکت کنی آنهـــا ش
درآمد شریک تجاری منابع انسانی

ـــک  ـــد ی ـــزان درآم ـــر می ـــد ب ـــی توانن ـــه م ـــی ک ـــه عوامل از جمل
ـــوان  ـــی ت ـــد م ـــر بگذارن ـــانی تأثی ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ش
بـــه عواملـــی چـــون تحصیـــات، گواهینامـــه هـــا، مهـــارت 
ـــا  ـــه وی در آنه ـــی ک ـــوع صنایع ـــه، و تن ـــای تجرب ـــا، ســـال ه ه

ـــود. ـــاره نم ـــته اش ـــت داش فعالی
طبـــق گـــزارش salary.com متوســـط حقـــوق HRBP در ایـــاالت 
ـــا 70 هـــزار دالر در ســـال  متحـــده معمـــوالً رقمـــی بیـــن 56 ت
ـــه  ـــانی ب ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــه ش ـــی ک ـــت. در صورت اس
ـــد  ـــی توان ـــوالً م ـــد معم ـــته باش ـــت داش ـــاور فعالی ـــوان مش عن
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ـــه  ـــد. البت ـــب کن ـــد کس ـــزار دالر درآم ـــا 106 ه ـــن 84 ت بی
ـــر  ـــتید ب ـــه کار هس ـــاغل ب ـــه در آن ش ـــی ک ـــه جغرافیای منطق
ـــزارش  ـــق گ ـــذارد. طب ـــی گ ـــر م ـــما تأثی ـــتمزد ش ـــزان دس می
ـــا  ـــوان ب ـــانی ج ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــک ش Payscale، ی

ـــد 77  ـــی توان ـــورک م ـــه، در نیوی ـــال تجرب ـــار س ـــا چه ـــک ت ی
ـــه  ـــی ک ـــد، در حال ـــته باش ـــد داش ـــال درآم ـــزار دالر در س ه
ایـــن رقـــم در هیوســـتون حـــدود 69 هـــزار دالر در ســـال 
ــک  ــد یـ ــط درآمـ ــزارش Glassdoor، متوسـ ــه گـ ــت. بـ اسـ
ـــت. ـــال اس ـــد در س ـــزار پون ـــدود 56 ه ـــا ح HRBP در بریتانی

ـــع  ـــاری مناب ـــریک تج ـــک ش ـــی ی ـــک روز از زندگ ی
ـــانی انس

شـــاید برایتـــان جالـــب باشـــد اگـــر بدانیـــد کـــه یـــک روز 
ــانی  ــع انسـ ــاری منابـ ــریک تجـ ــک شـ ــی یـ کاری معمولـ
ـــف  ـــا وظای ـــه عم ـــد ک ـــر چن ـــود. ه ـــی ش ـــپری م ـــه س چگون
روزانـــه شـــما بـــه عنـــوان یـــک HRBP  احتمـــاالً بســـته 
ـــتید، و  ـــاه هس ـــا م ـــال ی ـــی از س ـــه مقطع ـــه در چ ـــه اینک ب
ـــاوت  ـــما متف ـــب و کار ش ـــوع کس ـــا ن ـــب ب ـــن متناس همچنی
ـــود را  ـــا روز خ ـــب HRBP ه ـــال اغل ـــن ح ـــا ای ـــود، ب ـــد ب خواه
ـــا  ـــد ت ـــی کنن ـــروع م ـــا آب ش ـــای ی ـــوه، چ ـــداری قه ـــا مق ب

ســـرزنده و بشـــاش باشـــند.
ـــای  ـــت کاره ـــا و لیس ـــل ه ـــرور ایمی ـــا م ـــان را ب روز کاری ت
خـــود و همچنیـــن بررســـی تقویـــم خـــود بـــرای آمـــاده 
ـــر  ـــس از آن، اگ ـــد. پ ـــی کنی ـــاز م ـــات آغ ـــرای جلس ـــدن ب ش
برگـــزاری جلســـات هماهنگـــی کوتـــاه )کـــه بـــه صـــورت 
ایســـتاده برگـــزار مـــی شـــوند( جـــزء برنامـــه تیـــم شـــما 
هســـت، شـــاید بهتـــر باشـــد کـــه روز خـــود را بـــا ایـــن 

جلســـه شـــروع کنیـــد.
ــورت  ــه صـ ــه بـ پـــس از آن، بهتریـــن کار ایـــن اســـت کـ
ـــدی  ـــا مشـــتریان کلی ـــا ســـهامداران ی ـــن، ب ـــا آنای حضـــوری ی
ســـازمان خـــود جلســـه بگذاریـــد. حـــاال مـــی توانیـــد بـــر 
ـــد، راه  ـــرده ای ـــل ک ـــه و تحلی ـــه تجزی ـــی ک ـــاس داده های اس
ـــانی  ـــع انس ـــوزه مناب ـــه در ح ـــی ک ـــود نقش ـــرای بهب ـــی ب حل

داریـــد ارائـــه دهیـــد: 
جدیداالســـتخدام  کارکنـــان  کـــه  شـــده اید  متوجـــه 
شـــما، فرآینـــد اســـتقبال و خـــوش آمدگویـــی را اثربخـــش 
نمی داننـــد و همیـــن امـــر هـــم منجـــر بـــه تـــرک 
ــنهاد  ــن پیشـ ــت. بنابرایـ ــده اسـ ــا شـ ــگام آنهـ کار زودهنـ
ـــان  ـــن کارکن ـــتری بی ـــتمر بیش ـــات مس ـــه جلس ـــد ک می کنی
جدیداالســـتخدام، مربیـــان و مدیـــران آنهـــا بـــرای هـــدف 
ـــتاوردهای  ـــردی و دس ـــداف عملک ـــق روی اه ـــذاری و تواف گ

آنـــان برگـــزار گـــردد. 
همچنیـــن بـــر اســـاس تحلیـــل هایـــی کـــه کـــرده ایـــد، 
ـــوان  ـــه عن ـــان جدیداالســـتخدام را ب ـــه کارکن دادن بازخـــورد ب

ـــد.  ـــی کنی ـــه م ـــرش، اضاف ـــتقبال وپذی ـــد اس ـــی از فرآین بخش
ـــد،  ـــازه ده ـــوا اج ـــر آب و ه ـــت و اگ ـــار اس ـــت ناه ـــپس وق س
ـــته  ـــه داش ـــاده روی آرام در محوط ـــک پی ـــه ی ـــت ک ـــد نیس ب
ـــط  ـــدم زدن در محی ـــا ق ـــد ب ـــد بتوان ـــک HRBP  بای ـــید. ی باش
ـــال  ـــان ح ـــود، در جری ـــازمان خ ـــان س ـــع کارکن کار و در جم
ـــا درک  ـــرد ت ـــرار بگی ـــود ق ـــازمان خ ـــب و کار س ـــوای کس و ه
بهتـــری از چالـــش هـــای کارکنـــان پیـــدا کنـــد. بعـــد از ظهـــر، 
ــت  ــورد از لیسـ ــد مـ ــا روی چنـ ــد تـ ــی داریـ ــما فرصتـ شـ
ـــا  ـــه ای ب ـــد از آن جلس ـــد. بع ـــود کار کنی ـــدد خ ـــای متع کاره
ـــی  ـــا یک ـــا ب ـــت ت ـــد داش ـــانی خواهی ـــع انس ـــد مناب ـــر ارش مدی
از خـــط مشـــی هـــای ابتـــکاری ســـازمان خـــود در حـــوزه 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــوق  ک ـــا حق ـــی ب ـــا مرخص ـــانی )مث ـــع انس مناب
شـــیوع ویـــروس کرونـــا طراحـــی شـــده و نیازمنـــد بـــروز 
رســـانی اســـت( همـــراه شـــوید. ســـپس جلســـه دیگـــری 
بـــرای یکـــی از پـــروژه هـــا خواهیـــد داشـــت و بعـــد مـــی 

ـــد. ـــا کنی ـــرور کاره ـــرف م ـــه روز را ص ـــد بقی توانی
ـــگاه  ـــه باش ـــاعت کاری، ب ـــان س ـــود در پای ـــی ش ـــنهاد م پیش
ـــت  ـــزی اس ـــان چی ـــبانه هم ـــوب ش ـــواب خ ـــک خ ـــد. ی بروی

ـــد. ـــاز داری ـــه آن نی ـــار ب ـــک روز پرب ـــد از ی ـــه بع ک
شغل جذابی است، نه؟

کالم پایانی
نقـــش یـــک شـــریک تجـــاری منابـــع انســـانی متنـــوع و 
چالـــش برانگیـــز اســـت. درک درســـت و دقیـــق از شـــرح 
ـــک  ـــما کم ـــه ش ـــانی، ب ـــع انس ـــاری مناب ـــریک تج ـــغل ش ش
خواهـــد کـــرد تـــا بتوانیـــد ایـــن شـــغل رویایـــی رابعـــد از 
یـــک مصاحبـــه اســـتخدامی موفقیـــت آمیـــز، بـــه دســـت 

بیاوریـــد.
شروع کنید ...  
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واحد انتشارات انجمن، کتابواحد انتشارات انجمن، کتاب  های خود را با ده درصد تخفیف ویژه به اعضای خود عرضه می نمایدهای خود را با ده درصد تخفیف ویژه به اعضای خود عرضه می نماید

راهنمای جامع مدیریت و رهبری
کتــاب راهنمــای جامع مدیریــت و رهبــری، مفاهیم 
کلیــدی رهبــری، مدیریــت و توســعه را بررســی و به 

نوعــی عملکــرد همــه کســانی 
مدیریــت  کار  درگیــر  کــه 
ــرار  ــر ق هســتند را تحــت تأثی
می دهــد، امــا تمرکــز خاصــی 
بــه  روی کســانی دارد کــه 
انســانی  منابــع  مدیریــت 
می پردازنــد. ایــن کتــاب بــرای 
کمــک بــه کســانی اســت کــه 

میخواهند»بــه مدیــری تأثیــر گــذار و همچنین یک 
متخصــص تأثیرگــذار منابــع انســانی تبدیــل شــوند 
ــر  ــه و موث ــور عادالن ــه ط ــران را ب ــد دیگ ــا بتوانن ت
مدیریــت کننــد و ســطوح اشــتغال، تعهــد و انگیــزه 

ــد.« ــش دهن ــرد را افزای عملک

استعدادیابی و جانشین پروری
ایــن کتــاب که توســط دکتــر بهــزاد ابوالعایــی تدوین 
شــده، بــه دو موضــوع اســتعدادیابی و جانشــین پروری 

ــروری  ــن م ــت، ضم ــه اس پرداخت
بــر برنامه هــای مدیــران، تجربیــات 
ــی را  ــق جهان ــازمان موف ــد س چن
ــتعدادیابی  ــا اس ــاط ب ــز در ارتب نی
بررســی  پــروری  جانشــین  و 
ــر  ــب اث ــن ترتی ــه ای ــد و ب می نمای
ارزشــمند و راه گشــا بــرای مدیــران 

ــع انســانی اســت. ــران مناب ــژه مدی ــه وی ب

مدیریت منابع انسانی در اروپا
ایــن کتــاب بــا همــکاری انجمــن اروپایــی 
مدیریــت کارکنــان )EAPM( و انجمــن بــه 

درآمــده،  تحریــر  رشــته 
و  خــاص  چالش هــای 
ــع  ــت مناب ــاوت مدیری متف
ــا  ــه اروپ ــانی در اتحادی انس
ــرار داده،  ــورد واکاوی ق را م
تجزیــه و تحلیلــی ارائــه 
می دهــد کــه بــرای هریــک 

ــندگانی از  ــط نویس ــی توس ــورهای اروپای از کش
همــان کشــورها تدویــن شــده و محیطــی را کــه 
ــا آن مواجــه هســتند، مــورد  کســب و کارهــا ب
ــرکت ها و  ــران ش ــد. مدی ــرار می ده ــی ق ارزیاب
بازرگانــان کشــورمان از دیربــاز روابــط اقتصــادی 
ــته اند.  ــای داش ــورهای اروپ ــا کش ــترده ای ب گس
هرچنــد کــه ایــن روابــط در دوره هــای مختلــف 
ــگاه از  ــا هیچ ــته، ام ــرود داش ــراز و ف ــی، ف زمان
ــن کتــاب  اهمیــت آن کاســته نشــده اســت. ای
بــرای صاحبــان صنایــع، تجــار و ســرمایه گذاران 
ایرانــی کــه قصــد دارنــد ارتبــاط تجــاری خــود را 
بــا کشــورهای اروپایــی توســعه دهنــد، از دیدگاه 
ــت. ــا اس ــیار راه گش ــانی، بس ــع انس ــت مناب مدیری

چگونه می توان کارکنان را مدیریت 
کرد

چگونــه می تــوان کارکنــان را مدیریــت کــرد، عنوان 
کتابــی اســت کــه توســط مایــکل آرمســترانگ بــه 
رشــته تحریــر درآمــده اســت. نویســنده جنبه هــای 

کلیــدی مدیریــت و رهبری 
طــور  بــه  را  کارکنــان 
کاربــردی بیــان می کنــد 
و در فصل هــای مختلــف 
نظیــر:  مباحثــی  بــه 
توانمندســازی، ســازماندهی 
کارکنــان،  برانگیختــن  و 

تیم ســازی، مدیریــت تغییــر و عملکــرد می پــردازد. 
ایــن کتــاب بــرای مدیران بــه منزلــه تعالــی دیدگاه 
ــه  ــت و ب ــانی اس ــع انس ــت مناب ــرش مدیری ــا نگ ب
ــژه  ــه وی ــران ب ــه مدی ــه آن ب ــل مطالع ــن دلی همی
ــه می شــود.  ــع انســانی کشــور توصی ــران مناب مدی
ــرد، در  ــت ک ــان را مدیری ــوان کارکن ــه می ت چگون
حجــم کــم و مــدت زمــان محــدود، مدیــران را بــا 
نگــرش منابــع انســانی در بحــث مدیریــت کارکنان 

ــد. ــنا می کن آش

هرکسی را پیری باید
ایــن کتــاب در موضــوع منتورینــگ منبــع اصیــل 
ــال  ــاپ آن در س ــن چ ــه آخری ــود ک ــی می ش تلق
ــاب  ــن کت ــر از ای ــه حاض ــه ترجم ــوده ک 2002 ب

ــاب  ــات کت ــد. محتوی می باش
ــنده  ــارب نویس ــر تج ــاوه ب ع
محتــرم، مــرور وســیع ادبیــات 
و پژوهش هــای عمیــق ایشــان 
را نیــز شــامل می شــود. در 
نظــر  از  آن،  مطلــب  واقــع 
بــه  پژوهش هــای  آخریــن 
عمــل آمــده غنــی و تــا انــدازه 

زیــادی، حــاوی مباحــث و نظریه هــای روز اســت.

بررسی سالمت کارکرد منابع انسانی
ایــن کتــاب حاصــل یــک پیمایــش وســیع و عمیــق 
در زمینــه مدیریــت منابــع انســانی در سرتاســر اروپــا 
ــتراتژی  ــد اس ــدی مانن ــات کلی ــه موضوع ــت و ب اس

ســازمانی، فرهنگ، توســعه فردی 
ــردازد  ــان می پ ــداری کارکن و نگه
و مدیریــت منابــع انســانی را از 
جنبه هــای مختلــف مورد بررســی 
ــی  ــاب »بررس ــد. کت ــرار می ده ق
ســامت کارکــرد کارکنــان منابع 
انســانی« ابــزار بهینه کاوی بســیار 

ارزشــمندی را در اختیــار متخصصــان منابــع انســانی 
ــازمان  ــود را درون س ــد خ ــا کار واح ــد ت ــرار می ده ق
ارزیابــی و بتواننــد بــرای بهبــود عملکــرد آن تصمیــم 
بگیرنــد. گزارش هــا طــوری طراحــی شــده اند کــه بــه 
مدیــران اجــازه می دهــد تــا بــا بــکار بســتن درس های 
ایــن پژوهــش در ســازمان های خــود، رویه هــای برتــر 

را در گســتره صنایــع مــورد نظــر توســعه دهنــد.

تحلیلگری منابع انسانی
امــروزه خاســتگاه توســعه هــر تمدنی ســازمان ها 
هســتند و بــرای بلــوغ و اادامــه حیــات بنگاه هــا 
در عصــری جدیــد متکــی بــر الگوواره هــای نوین 

اقتصــادی- فــن آوری، 
سیاســی  و  اجتماعــی 
فراموشــی  نیازمنــد  و 
و  قبلــی  آموخته هــای 
گاه بازآمــوزی و نوآمــوزی 
نویــن  ادارک  دانش هــا، 
ــری  ــق و به کارگی از حقای
واقعیت هــای  و  داده هــا 

ــر  ــتیم. اگ ــود هس ــان خ ــون کار و کارکن پیرام
ــری  ــرای یادگی ــازه ای ب ــز ت بیاندیشــیم کــه چی
وجــود ندارد قطعــا تغییــری رخ نــداده و بهیودی 
هــم حاصــل نمی گــردد. شــجاعت و تهــور 
پذیــرش و اجــرای تغییــرات متناســب، کمــک به 
ــه راهکارهــای  تصمیم گیری هــای منطقــی و ارائ
هدفمنــد، هوشــمندانه ترین کاریســت کــه هــر 
ــر و کارشــناس ارزشــمند و دلســوز در هــر  مدی
ــده  ــال و آین ــرای ح ــد ب ــی می توان ــرز و بوم م
انجــام دهــد. کتــاب تحلیل گــری منابــع انســانی 
حــاوی دانــش و راهکارهــای نوبتــی بــرای خلــق 
مجــدد ســازمان های بهــره ور و ارزش آفریــن 
ــان و  ــات کارکن ــا و واقعی ــری داده ه ــا بهره گی ب

ــت. ــط کار اس محی

دانشگاه سازمانی
ایــن کتــاب دســتنامه ای)hand book( اســت گــردآوری 
شــده از تجربیــات مدیــران منابــع انســانی و مدیــران 
ــک  ــود را در ی ــانی خ ــع انس ــعه مناب ــوزش و توس آم

چارچــوب مــدون و یکپارچــه 
ســازمانی،  دانشــگاه  نــام  بــه 
ــدف از  ــد. ه ــازماندهی نموده ان س
ــاب  ــن کت ــف ای ــردآوری و تألی گ
توســط »دکتــر مــارک آلــن« 
ایــن بــوده اســت کــه بــرای ســایر 
مدیرانــی کــه هنــوز اقدامــی برای 

یکپارچه ســازی فعالیت هــای آمــوزش و توســعه منابــع 
انســانی خــود بــه صــورت اســتراتژیک نکرده انــد، یــک 
راهنمــای عملــی فراهــم نماید. ایــن راهنمــا، تجربیات 
گرانبهایــی از صنایــع مختلــف را در قالــب فعالیت های 
ــده اســت. اســتاندارد آمــوزش و توســعه در خــود گنجان
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هندبوک رهبریهندبوک رهبری
هاروارد بیزینس ریویوهاروارد بیزینس ریویو

ــه  ــد ک ــن می کن ــران مشــتاق تعیی ــرای رهب ــا را ب ــن ضــروری و بی انته ــازمان، شــش شــیوه ی تمری ــری در س شــیوه های رهب
آن هــا را »بایــد انجــام داد« و افــرادی کــه دســتاوردهای قوی تــری داشــته باشــند، متمایــز می شــوند.این ســفر بــرای هــر فــردی 
متفــاوت اســت.برای مثــال ممکــن اســت اولیــن ســال های شــروع بــه کار شــما باشــد، وقتــی کــه نخســتین بــار بــه عنــوان مدیــر 
بــا یــک رهبــر بــا تجربــه و ماهــر شــروع بــه کار می کنیــد و بــرای اجــرای برخــی از ایــن شــیوه ها بــه او می پیوندید.بــه مــرور 
زمــان، ممکــن اســت فرصــت بــه عهــده گرفتــن مســئولیت برخــی از شــیوه ها را بــه دســت آوریــد. وقتــی بــرای اولیــن بــار ایــن 
ــا تأمــل در  ــه درجــات متفاوتــی از موفقیــت دســت خواهیــد یافــت. امــا در هــر مرحلــه، ب ــه عهــده می گیریــد، ب حوزه هــا را ب

ــی را  ــات مثبت ــد اصاح ــت ها، می توانی ــا و شکس موفقیت ه
ایجــاد کنیــد و جســتجو بــرای یافتــن فرصت هــای بیش تــر 

یادگیــری را ادامــه دهیــد.
ــت و  ــتاوردی مثب ــه دس ــما ب ــیوه ها، ش ــن ش ــن ای ــا تمری ب
چشــم گیر از طریــق دیگــران دســت می یابیــد و ایــن همــان 
ــرای  ــود: ب ــم نمی ش ــا خت ــه اینج ــا کار ب ــت. ام ــری اس رهب
ــل و  ــدام، تأم ــن، اق ــد تمری ــش، بای ــه پی ــت ب ــداوم حرک ت
یادگیــری را تــداوم بخشــید تــا اینکــه: تأثیــر بگذاریــد، الهــام 

بخــش ســازمان باشــید و رشــد کنیــد.
پس بیایید شروع کنیم!

متقاضیــان خریــد ایــن کتــاب می تواننــد از طریــق ســایت انجمــن مدیریــت منابــع انســانی ایــران بــه آدرس hrmsociety.ir یــا 
از طریــق شــماره تلفن هــای 44941238 و 09359897695 نســبت بــه ســفارش و خریــد ایــن کتــاب اقــدام نماینــد.

اعضای انجمن از 10 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود. 	
خریداران بیش از 5 نسخه نیز از 10 درصد تخفیف برخوردار هستند. 	
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کتاب الکترونیکی انجمن منتشر شدکتاب الکترونیکی انجمن منتشر شد

ــا، ارگان هـــا می تواننـــد از ایـــن پـــس فرآینـــد، قالـــب و اطاعـــات گزارش دهـــی خـــود  هلدینگ هـــا، شـــرکت ها، نهاد هـ
ـــد! ـــق نماین ـــات آن منطب ـــتاندارد و الزام ـــن اس ـــت ای ـــا رعای ـــات CSR و ... ب ـــار در گزارش ـــع و انتش ـــره، مجام ـــأت مدی ـــه هی را ب

ـــانی  ـــع انس ـــری مناب ـــدرس تحلیلگ ـــره و م ـــأت مدی ـــو هی ـــی عض ـــل میرخان ـــر خلی ـــای دکت ـــاش آق ـــا ت ـــا ب ـــاب راهنم ـــن کت ای
ـــردد. ـــع می گ ـــر و توزی ـــران منتش ـــانی ای ـــع انس ـــت مناب ـــن مدیری ـــت انجم ـــا حمای ـــه و ب تهی

ـــگری و  ـــرای گزارش ـــه ب ـــاد روی ـــه و ایج ـــاب، توجی ـــور انتخ ـــانی داده¬مح ـــع انس ـــت مناب ـــانی و مدیری ـــع انس ـــری مناب در تحلیلگ
ـــت! ـــده اس ـــت ش ـــز اهمی ـــیار حائ ـــا بس ـــان و فرآینده ـــراد و کارکن ـــای اف ـــی داده ه ـــتان ارزش آفرین ـــه داس ارائ

ـــن سلســـله اســـتانداردهای  ـــه اســـتاندارد 30414 منتشـــر شـــده در ســـال 2018، یکـــی از موفق تری ـــادآوری اســـت ک ـــه ی الزم ب
حـــوزه منابـــع انســـانی و دســـتاورد نگاهـــی یکپارچـــه و منســـجم TECHNICAL COMMITTEE ISO/TC 260 بـــه مقولـــه 
گزارش دهـــی ســـرمایه انســـانی ســـازمان ها اعـــم از نهـــاد، هلدینـــگ، شـــرکت ها و موسســـات و NGO هـــا و ... در ســـطح 

ـــت. ـــی اس جهان
ـــای  ـــاخص ها و گام ه ـــروه ش ـــتاندارد، 11 گ ـــی اس ـــد گزارش ده ـــاد فرآین ـــات و ایج ـــف و الزام ـــا تعاری ـــما ب ـــاب ش ـــن کت در ای
ـــرای  ـــت ب ـــد توانس ـــنا و خواهی ـــا آش ـــان آن ه ـــارات ذینفع ـــازمان و انتظ ـــدازه س ـــطح و ان ـــا س ـــب ب ـــه متناس ـــازی 7 گان پیاده س

ـــد. ـــدام نمایی ـــزی و اق ـــود برنامه ری ـــازمان خ ـــتاندارد در س ـــن اس ـــازی ای پیاده س
ـــاس  ـــماره 44941238 تم ـــا ش ـــا ب ـــه ی ـــه آدرس hrmsociety.ir مراجع ـــن ب ـــایت انجم ـــه س ـــد ب ـــاب می توانی ـــه کت ـــرای تهی ب

ـــد. ـــل نمایی حاص
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مصاحبه با ارزیاب ارشدمصاحبه با ارزیاب ارشد
 چهاردهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی چهاردهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

ارزیابـــی ســـازمان هـــای شـــرکت کننـــده 
در چهاردهمیـــن دوره جایـــزه تعالـــی منابـــع 
ــام  ــش 1401 انجـ ــدل ویرایـ ــا مـ ــانی بـ انسـ
ـــد  ـــای مجی ـــا آق ـــتا ب ـــن راس ـــت. در ای پذیرف
بـــاب الحوائجـــی ارزیـــاب ارشـــد ایـــن دوره 
مصاحبـــه ای انجـــام گرفـــت کـــه مالحظـــه 

مـــی فرماییـــد.

1.ارزیابـــی ایـــن دوره جایـــزه بـــر اســـاس مـــدل 
ــر  ــدا نظـ ــت، ابتـ ــورت گرفـ ــش 1401 صـ ویرایـ
خودتـــان را در خصـــوص ایـــن بازنگـــری اعـــالم 

ــد. فرماییـ
ـــزرای  ـــودم را از برگ ـــنودی خ ـــا خوش ـــت ت ـــدا الزم اس در ابت
مجـــدد ارزیابـــی هـــا بصـــورت حضـــوری بعـــد از ســـالهای 
ـــاره  ـــرک دوب ـــاد تح ـــب ایج ـــه موج ـــم ک ـــراز کن ـــی اب کرونای

ـــد.  ـــانی ش ـــع انس ـــاالن مناب ـــه فع در جامع
ـــزه  ـــدی جای ـــری ج ـــن بازنگ ـــه از آخری ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ــی  ــادی مـ ــالهای زیـ ــدود سـ ــانی حـ ــع انسـ ــی منابـ تعالـ
ـــن  ـــد و ای ـــی ش ـــس م ـــا ح ـــری کام ـــه بازنگ ـــاز ب ـــت نی گذش
ـــری  ـــه دار یادگی ـــودش داعی ـــه خ ـــی ک ـــدل تعال ـــورد م در م
ـــر  ـــه نظ ـــر ب ـــروری ت ـــت ض ـــتمر اس ـــود مس ـــارب و بهب از تج
مـــی رســـد. خوشـــبختانه ایـــن اتفـــاق، امســـال افتـــاد و 

ـــد. ـــام ش ـــد انج ـــش جدی ـــا ویرای ـــا ب ـــی ه ارزیاب
ـــود  ـــرح ب ـــزه مط ـــدل جای ـــورد م ـــواره در م ـــه هم ـــن نکت ای
ــای  ــر مبنـ ــورت تئوریـــک و بـ ــه بصـ ــات اولیـ ــه مطالعـ کـ
نظـــر خبـــرگان شـــکل گرفتـــه بـــود و از ســـوی تجربیـــات 
ــا در  ــد. امـ ــتیبانی نمیشـ ــی پشـ ــق ایرانـ ــرکتهای موفـ شـ
ـــدی  ـــا جمعبن ـــا ب ـــود ت ـــن فرصـــت ب بازنگـــری ســـال 1401 ای
ـــاد  ـــه ابع ـــی ک ـــدل عملیات ـــک م ـــه ی ـــاله ب ـــات 10 س تجربی
مختلفـــی را در نظـــر داشـــته اســـت برســـیم. البتـــه اگـــر 
ـــد بســـیار  ـــز منتشـــر بکن ـــات را نی ـــن تجربی ـــج ای ـــن نتای انجم

ـــود. ـــد ب ـــی خواه عال
2.آیـــا در هنـــگام ارزیابـــی ایـــن دوره بـــا مـــدل 

ویرایـــش شـــده 1401 چالشـــی داشـــتید؟
ـــا  ـــی ه ـــا ارزیاب ـــدل ت ـــار م ـــان انتش ـــه زم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــد  ـــش جدی ـــا ویرای ـــنایی ب ـــود و دوره آش ـــم ب ـــدودی ک ـــا ح ت

مـــدل بصـــورت آنایـــن برگـــزار شـــد برخـــی ابهامـــات در 
ـــر  ـــاق و تفک ـــت انطب ـــد و فرص ـــی مان ـــده باق ـــل نش ـــدل ح م

ـــداد. ـــت ن ـــدل دس ـــوص م در خص
ـــع  ـــتم مناب ـــد اکوسیس ـــا مانن ـــی واژه ه ـــر برخ ـــوی دیگ از س
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــد بکارگرفت ـــش جدی ـــانی در ویرای انس
ـــدارد. ـــود ن ـــان وج ـــن ارزیاب ـــی از آن بی ـــن و کامل درک روش

ـــیار  ـــده بس ـــان ش ـــدل بی ـــوم در م ـــن مفه ـــه از ای ـــی ک تعریف
ـــاق  ـــی و انطب ـــکان ارزیاب ـــاله ام ـــن مس ـــوده و ای ـــترده ب گس
ــدل را  ــم مـ ــا و مفاهیـ ــا معیارهـ ــازمان بـ ــای سـ رویکردهـ
ـــر  ـــرکتهای حاض ـــرای ش ـــاله ب ـــن مس ـــرد. ای ـــی ک ـــخت م س
ـــر  ـــخت ت ـــه را س ـــن اظهارنام ـــم تدوی ـــی ه ـــد ارزیاب در فراین
ـــبب  ـــا س ـــتم بعض ـــوم اکوسیس ـــتردگی مفه ـــود. گس ـــرده ب ک
ـــز  ـــا نی ـــکات راهنم ـــا ن ـــا ی ـــن معیاره ـــانی بی ـــاد همپوش ایج

ـــود.   ـــده ب ش
3.معیارهـــا، زیرمعیارهـــا و نـــکات راهنمـــا مـــدل 
ــه  ــبت بـ ــت نسـ ــته اسـ ــده توانسـ ــش شـ ویرایـ
ـــا  ـــد ت ـــک نمای ـــما کم ـــه ش ـــی ب ـــای قبل ـــی ه ارزیاب

راحـــت تـــر ارزیابـــی را صـــورت دهیـــد؟
مفاهیـــم بنیادیـــن بـــه عنـــوان زیربنـــای مفهومـــی مـــدل 
چـــراغ راهنمـــای کاربـــران مـــدل بـــوده و حائـــز اهمیـــت 
ـــری  ـــوان بازنگ ـــی ت ـــدل، م ـــه ویرایشـــهای م ـــا مقایس ـــت. ب اس
مفاهیـــم بنیادیـــن مـــدل را از نقـــاط قـــوت آن برشـــمرد. 
ــای  ــا فضـ ــب بـ ــادی متناسـ ــد زیـ ــا حـ ــم تـ ــن مفاهیـ ایـ
منابـــع انســـانی تدویـــن شـــده اســـت. در ویرایـــش قبلـــی 
ـــانی  ـــع انس ـــوزه مناب ـــا ح ـــط ب ـــم مرتب ـــهم مفاهی ـــدل،  س م
ـــده  ـــه ش ـــانی" خاص ـــع انس ـــه مناب ـــرمایه ای ب ـــرش س در "نگ
بـــود و باقـــی مفاهیـــم برگرفتـــه از ارکان مـــدل انتخـــاب 

شـــده بـــود. امـــا در ویرایـــش جدیـــد هـــم ایـــن ســـهم 
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بیشـــتر شـــده و هـــم تمـــام مفاهیـــم بـــا رویکـــرد منابـــع 
انســـانی مـــد نظـــر قـــرار گرفتـــه انـــد.

نکتـــه دیگـــر مربـــوط بـــه معیـــار روابـــط کار و کارکنـــان 
ـــر  ـــار تغیی ـــر معی ـــه زی ـــه س ـــار ب ـــر معی ـــه از دو زی ـــت ک اس
ـــط  ـــه رواب ـــار ب ـــوان معی ـــی، عن ـــش قبل ـــرده اســـت. در ویرای ک
ـــه آن  ـــوی ب ـــی در محت ـــرد ول ـــی ک ـــاره م ـــان اش کار و کارکن
نپرداختـــه بـــود. در نتیجـــه ایـــن تغییـــر زیـــر معیارهـــا در 
ـــان  ـــط کار و کارکن ـــف دو موضـــوع رواب ـــد تکلی ـــش جدی ویرای
ـــان و  ـــرای ارزیاب ـــرکت را ب ـــی ش ـــای اجتماع ـــئولیت ه و مس

ـــرد. ـــن ک ـــان روش ـــه نویس اظهارنام
ــد  ــالح فرآینـ ــرای اصـ ــری بـ ــه نظـ ــر نقطـ 4.اگـ
ــد. ــالم فرماییـ ــد اعـ ــا داریـ ــازمان هـ ــی سـ ارزیابـ

بـــا توجـــه بـــه توانمنـــدی هـــای مختلـــف ســـازمان هـــا 
در اظهارنامـــه نویســـی، فعالیتهـــا و فراینـــد هـــای ارزیابـــی 
ـــع  ـــت مناب ـــی از وضعی ـــر کامل ـــت، تصوی ـــایت ویزی ـــل از س قب
ـــد.  ـــی کش ـــر نم ـــه تصوی ـــان ب ـــرای ارزیاب ـــا را ب ـــانی آنه انس
ـــت  ـــایت ویزی ـــل از س ـــازات قب ـــده امتی ـــه وزن عم در حالیک
ـــده ای  ـــرات عم ـــر تغیی ـــان کمت ـــت و ارزیاب ـــه اس ـــکل گرفت ش
ـــر  ـــد اگ ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــذا ب ـــد. ل ـــی کنن ـــاد م را در آن ایج
ـــت داده  ـــایت ویزی ـــس از س ـــازات پ ـــی، امتی ـــد ارزیاب در فراین

ـــرد. ـــد ک ـــتری خواه ـــک بیش ـــدل کم ـــی م ـــه روای ـــود ب ش

راهنمای تنظیم مقاله در سخن انجمنراهنمای تنظیم مقاله در سخن انجمن

انســـانی  مدیریـــت  انجمـــن  الکترونیکـــی  خبرنامـــه 
ــکاس  ــرای انعـ ــت بـ ــی اسـ ــن( مأمنـ ــخن انجـ ایران)سـ
ـــوزه  ـــاالت در ح ـــه مق ـــات و ترجم ـــرات، تحقیق ـــه نظ نقط
ـــان  ـــه متخصصـــان، مخاطب ـــن رو از هم ـــانی از ای ـــع انس مناب
و خواننـــدگان دعـــوت می کنـــد مقـــاالت خـــود را در 
ـــال  ـــار ارس ـــرای انتش ـــم و ب ـــل تنظی ـــرایط ذی ـــوب ش چارچ

نماینـــد:
تحقیـــق  حاصـــل  و  پژوهشـــی  بایـــد  1.مقاله هـــا 
نویسنده)نویســـندگان( یـــا ترجمـــه مقـــاالت معتبـــر 
خارجـــی در زمینـــه مدیریـــت منابـــع انســـانی باشـــد.

ـــرای ســـایر نشـــریات ارســـال  ـــان ب ـــه طـــور همزم ـــه ب 2.مقال
نشـــده باشـــد.

ـــوان  ـــامل: عن ـــل مشـــخصات ش ـــه فاب ـــال مقال ـــگام ارس 3.هن
مقالـــه و مشـــخصات نویســـنده مترجـــم بـــا ذکـــر نـــام و 
نـــام خانوادگـــی، درجـــه تحصیـــات، رشـــته تحصیلـــی، 
ـــود. ـــام ش ـــاس اع ـــن تم ـــک و تلف ـــانی الکترونی ـــمت، نش س

4.عنـــوان جدول هـــا در بـــاال و عنـــوان نمودار هـــا و 
ــود. ــن آن درج شـ ــکال در پاییـ اشـ

5.فایـــل مقالـــه حداکثـــر در ســـه صفحـــه A4 بـــا قلـــم 

Roya و فونـــت 14 و فاصلـــه ســـطر 1.5 ســـانتی متر 

تنظیـــم شـــود.
ــه  ــده در مقالـ ــتفاده شـ ــذ اسـ ــع و مأخـ ــام منابـ 6.اعـ
ـــا  ـــنده ی ـــل نویس ـــخصات کام ـــام و مش ـــامل: ن ـــه ش مربوط

ــار آن. ــال انتشـ مترجـــم و سـ
ــده  ــه عهـ ــا بـ ــوای مقاله هـ ــئولیت محتـ ــد مسـ 7.هرچنـ
ـــع  ـــت مناب ـــن مدیری ـــه انجم ـــا خبرنام ـــت، ام ـــنده اس نویس
ـــوظ دارد  ـــود محف ـــرای خ ـــق را ب ـــن ح ـــران ای ـــانی ای انس
ـــا  ـــش آن ه ـــن و ویرای ـــل، تبیی ـــه حـــذف، تعدی ـــا نســـبت ب ت

ـــد. ـــدام کن ـــنده اق ـــی نویس ـــا هماهنگ ب
ــاالت  8.از پژوهشـــگران محتـــرم خواهشـــمند اســـت مقـ
خـــود را بـــه آدرس HRCertificate@yahoo.com  ارســـال 

نماینـــد.
ـــریه  ـــی نش ـــد بررس ـــی در رون ـــر اســـت مقاالت ـــه ذک 9.الزم ب
ـــده  ـــم ش ـــوق تنظی ـــت ف ـــق فرم ـــه طب ـــد ک ـــرار می گیرن ق

ـــند. باش
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سخن اندیشمندانسخن اندیشمندان
»ده سخن کاربردی اندیشمندان مدیریت منابع انسانی«»ده سخن کاربردی اندیشمندان مدیریت منابع انسانی«

ــته، 	  ــای گذش ــتی ه ــروج از سرمس ــا خ تنه
ــرو- ــازه می آفریند.»اندروگ ــای ت ــش ه بین

کتــاب تنهــا بــی پروایــان پایدارنــد«
بــزرگ 	  کارکنانتــان  می خواهیــد  اگــر 

بیاندیشــند، گام هــای بــزرگ بردارید.»مایک 
ــطه از دل« ــی واس ــاب ب ول-کت

ــی 	  ــرد، ول ــار ک ــوان مه ــی ت ــر را نم تغیی
ــر- ــر دراک ــش افتاد.»پیت ــوان از آن پی می ت

ــده 21« ــت س ــای مدیری ــش ه ــاب چال کت
تنهــا امتیــاز رقابتــی ســازمان هــا در ســده 	 

و  فرهیختــه  کارکنــان  از  برخــورداری   21
ــن  ــرداری از ای ــره ب ــت و به ــمند اس ارزش
ــران  ــش مدی ــن چال ــزرگ تری ــان ب کارکن
خدایــان  هندی-کتــاب  اســت.»چارلز 

مدیریــت«
ــت 	  ــازمانی را هدای ــگ س ــما فرهن ــر ش اگ

هدایــت  را  شــما  فرهنــگ  نکنیــد 
فرهنــگ  شــاین-کتاب  می کنــد.»ادگار 

ســازمانی«
اعمــال شــما بــا صدایــی بلندتــر از گفتارتــان 	 

رابینز-کتــاب  می گوید.»اســتیفن  ســخن 
ــانی« ــع انس ــت مناب ــی مدیری ــای طالی کلیده

ــد، 	  ــل کنی ــزرگ عم ــید ب ــزرگ بیندیش ب
ــت  ــاب مدیری ــد.»کن بالچارد-کت ــزرگ باش ب

ــا« ــب ه ــر قل ب
اولین روش برآورد هوش یک فرمانروا 	 

ــش 	  ــه در اطراف ــه آنهاییک ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــول-کتاب  ــان ماکس ــد بنگرد.»ج گردآمده ان

ــان«  ــرورش کارکن پ
ــی 	  ــد گاه ــود می جنبن ــای خ ــه از ج آنهاییک

ــه  ــد همیش ــه نمی جنبن ــد، آنهاییک می بازن
»لسترتارو-کتاب جهانی شــدن« می بازند.

موفقیــت اغلــب باعــث غــرور شــده و غــرور 	 
ــراوت- ــت.»جک ت ــت اس ــه شکس ــر ب منج
کتــاب شــرکت هــای بــزرگ، مشــکالت 

ــزرگ« ب
اشــخاص پیرامــون شــما 95 درصــد موفقیــت 	 

ــت  ــد، دق ــم می زنن ــی رق ــما را در زندگ ش
کنیــد بــا عقــاب پــرواز می کنیــد یــا 
اردک.»برایــان ترســی-کتاب عقــاب یــا 

اردک«
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