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 سيستم ها و فرايندها

 انگاره ها



 خواستن توانستن
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 روند توسعه منابع انسانی 
 با هدف حل چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها



 HR Leadership Award 

 جایزه رهبری منابع انسانی اروپا



اروپا انسانی منابع مدیریت آکادمیE urope a n  H R M  A ca de m y) ) بعنوان 

  المللی، بین و علمی نهاد یک
  رویکرد توسعه متولی

  ”انسانی منابع رهبری"
 و بزرگ  های درسازمان

  تجربیات و است ملیتی چند
  جهانی سطح در را آنان موفق
 و گردآوری یادگیری برای

   .نماید می تسهیم



 واقع سوییس لوزان در که علمی نهاد این

  سوی از واقعیت، این ادعای اساس بر است،

 در ایرانی های سازمان از برخی که بنیاد، این

 و هدایت را خود انسانی منابع جهانی بلوغ

  مشترک تفاهم به منجر نمایند می مدیریت

  موفق ایرانی های سازمان حضور تسهیل برای

  منابع مدیریت حوزه در جهانی رقابت یک در

 .است شده انسانی



سازمان هایی که فرایندهای مدیریت منابع انسانی خود را بدرستی نشناخته اند. 

 ،سازمان هایی که عناصر درونی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از قبیل ورودی ها

 .را بدرستی تعیین ننموده اند... خروجی ها، شاخص های مورد انتظار، اهداف و

  سازمان هایی که فرانیدهای پشتیبان و دینامیک خود را در زمینه مدیریت منابع انسانی

 بصورت هدفمند و نظام مند مدیریت نمی نمایند

سازمان هایی که در ایجاد همگرایی بین فرایندها مشکالتی را احساس می نمایند. 

سازمان هایی که ارتباطی بین نتایج سازمانی و عملکرد منابع انسانی کشف نکرده اند. 

  ویا سازمان هایی که تمایل دارندموفقیتهای خود را ازطریق منابع انسانی خود بدست

 .بیاورند

  سازمانهایی که نیازمند ارزیابی شخص ثالث از روند بهبودهای خود درزمینه مدیریت منابع

 .  انسانی هستند

 آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا، استفاده از این مدل را به چه سازمان هایی توصیه می نماید؟



 آخرین ویرایش مدل نشان رهبری منابع انسانی اروپا براساس چارچوب زیر طراحی شده است



 خواهد کمک ها سازمان به مدل این

 منابع مدیریت فرایندهای تا نمود

  دو با  HRM Process انسانی

  گردد شناسایی متفاوت رویکرد

 و استاتیک فرایندهایی اول رویکرد

 :شامل که هستند پشتیبان



 و دینامیک فرایندهای دوم رویکرد

 منابع مدیریت تواناسازهای و پویا

 بهبود و تغییر به که هستند انسانی

 استاتیک فرایندهای به نسبت بیشتری

 : شامل که هستند نیازمند



 فرایندهای عملکرد از حاصل نتایج

 : شامل انسانی منابع مدیریت

 می یاد شده، کسب نتایج از سازمان

 و تواناساز فرایندهای در تا گیرد

  حفظ برای را الزم بهبودهای پشتیبان

 .نماید ایجاد آن ارتقاء و وضعیت



 جذب

 گزينش

 استخدام

 رفاهی و بهداشتی

 بازنشستگی

 هدف گذاری

 برنامه ريزی

 دانش و يادگيری

 ارزيابی عملكرد

 انگيزش

 نوآوری

 مشارکت

 مالی

 غير مالی

 محيط زيست

 نتایج فرایندهای تواناساز فرایندهای پشتیبان





 امتیاز نتایج امتیاز فرایندهای تواناساز امتیاز فرایندهای پشتیبان

 150 نوآوری 70 هدف گذاری 30 جذب

 100 مشارکت 100 برنامه ريزی 50 گزينش

 150 مالی 160 دانش و يادگيری 20 استخدام

 150 غير مالی 170 عملكردارزيابی  60 اموررفاهی و درمانی

 100 محيط زيست 150 انگيزش 40 بازنشستگی

 650 کل 650 کل 200 کل



 Dپوشش  سطح Cپوشش  سطح Bپوشش  سطح  Aپوشش  سطح 

فرايند های 
 پشتيبان

 %90بيش از 
فرايند های 

 پشتيبان
% 75بيش از  

فرايند های 
 پشتيبان

% 60بيش از  
فرايند های 

 پشتيبان
% 30بيش از  

فرايندهای 
 تواناسازها

 %  75بيش از
فرايندهای 
 تواناسازها

% 50بيش از  
فرايندهای 
 تواناسازها

% 30بيش از  
فرايندهای 
 تواناسازها

% 15بيش از  

% 40بيش از نتايج %60بيش از  نتايج % 15بيش از نتايج  %  5بيش از نتايج   

 گی سازمانپيچيد

 نفر 80زير  1ضريب 

 نفر 80بيش از  1.1ضريب 

 نفر 300بيش از  1.3ضريب 

 نفر 800بيش از  1.5ضريب 

 نفر 2000بيش از  2 ضريب



 جذب از داخل یا خارج از سازمان. 1

 جلب متقاضیان بر اساس مزیت های نسبی و مطلق سازمان. 2
  سازمانیبرند 

 مزایا و حقوق پرداختنی 

 رفاهیات 

 کارآموزی و تجربه عمیاتی و توسعه و پیشرفت 

  (بیمه، بازنشستگی و )نگهداشت... 

 نقش ها و مسئولیت های محوله 

 شأن اجتماعی 

 کانال های ارتباطی با متقاضیان  . 3

 وب سایت، پرتال 

 معرفی 

 رسانه ها 

 شبکه های اجتماعی 



 رويكرد استخراج شرايط احراز. 1
دانش 
تجربه 
مهارت 
مسائل فيزيولوژيک 
خصوصيات شخصيتی و انطباق با شغل 
 ،استعدادها و مهارتهای روانشناختیEQ ، IQ ، CQ  وSQ 

 نسبت های گزينش   .2

کارآيی و اثربخشی 



 ساز و کار منتورينگ لحظه ورود. 1

 دوره آزمايشی و شفاف سازی شاخص سنجش دوره آزمايشی. 2

 جامعه پذيری. 3



 رويكرد نگهداشت فيزيولوژيک. 1
بهداشت و ايمنی در محل کار 
برنامه های ورزشی 
خدمات پرسنلی 
 رويكرد نگهداشت روانی. 2
امنيت شغلی 
رضايت شغلی 
از کار افتادگی 
 رويكرد نظام جبران خدمات. 3
مقدار حقوق و دستمزد دريافتی 
کيفيت پرداخت حقوق و دستمزد 
لحاظ عدالت درون سازمانی 
لحاظ عدالت برون سازمانی 



 رويكرد سازمان به بازنشستگی. 1

بسترسازی روانی پيش از بازنشستگی 

 کلوپ پيشكسوتان، کميته های  "حفظ روابط با فرد بازنشسته

 "... مديريت دانش و 

 سيستم حقوقی و قانونی بازنشستگی سازمان. 2



 پشتیبان

 جذب

(15)ورودی   

(10)کامال شناخته شده باشند   

(20)متولیان با آن آشنا باشند   

(40)با اهداف همسویی داشته باشد   

(30)بازنگری شوند و بهبود یابند   

(25)عملیات   

(35)خروجی   

(15)روش کنترلی   

(10)روش اقدام اصالحی   

 گزینش

 استخدام

 رفاهی و بهداشتی

 بازنشستگی

 منطق ارزیابی بخش فرایندهای پشتیبان



 متدولوژی تعيين اهداف مشخص توانمندسازی منابع انسانی در راستای اهداف سازمان. 1
همسويی 
يكپارچگی 
پوشش منافع ذينفعان در درون و برون سازمان و حمايت ايشان از اهداف سازمان 

 ويژگی های اهداف تعيين شده. 2
کوتاه مدت، بلند مدت 
چه فعاليت های مشخص 
مجريان اصلی اهداف 
چه بازه زمانی 
شفافيت و آشنايی افراد با ماهيت اهداف 
واقع بينانه و دست يافتنی بودن اهداف 
انعطاف پذيری اهداف و قدرت پاسخگويی به تغييرات محيطی 
 سيستم پايش اهداف. 3
 سيستم اقدام اصالحی در خصوص اهداف. 4



 برنامه های توانمندسازی کارکنان جهت تحقق اهداف منابع انسانی -1

متوليان 

زمان 

مكان 

چگونگی 

پايش 

 



 رويكرد جمع آوری، تحليل و پايش اطالعات منابع انسانی. 1

 رويكرد انتقال دانش و اصالح رفتار کارکنان. 2

 و يا تلفيق   Trainingبه جای  Learningرويكرد جاری سازی . 3

نيازسنجی آموزشی 

طرح ريزی آموزشی 

اجرای آموزش ها 

ارزشيابی آموزش ها 

اثربخشی آموزش ها 

 پايش توسعه قدرت پاسخگويی سازمان به تغييرات محيطی با انعطاف پذيری مناسب. 4



 سنجش کمی. 1

 شناخت قابليت ها و توانمندی ها. 2

 بهبود و توسعه. 3

 مستمر و منظم. 4



 رويكرد ترغيب و تشويق. 1

 فرآيندهای پشتيبان. 2

بودجه ريزی 

کانال های ارتباطی 

آموزش 

 همراستايی با اهداف و برنامه های سازمان. 3

 مبتنی بر نيازهای فردی، تيمی و واحدی کارکنان. 4

 يكپارچه سازی نظام ترغيب و تشويق. 5



 تواناساز

 هدفگذاری

 (5)ورودی 

 (10)کامال شناخته شده باشند 

 (20)متولیان با آن آشنا باشند 

 (40)با اهداف همسویی داشته باشد 

 (30)بازنگری شوند و بهبود یابند 
 (15)عملیات 

 (25)خروجی 

 (20)همسویی با اهداف مورد انتظار 

 (15)روش کنترلی 

 (10)روش اقدام اصالحی 

 (10)ارتباط با فرایند قبلی و  بعدی 

 برنامه ریزی

 دانش و یادگیری

 ارزیابی عملکرد

 انگیزش

 منطق ارزیابی بخش فرایندهای تواناساز



 نوآوری. 1

 مشارکت. 2

 مالی. 3

 غير مالی. 4

 محيط زيست. 5



 نتایج

 نوآوری

 (10)نتیجه مورد انتظار 
 (40)قیاس 

 (60)همسویی با اهداف 

 (15)شاخص قابل اندازه گیری 

(40)شایستگی شاخص   

(20)تعریف بازه زمانی اندازه گیری   

(20)تعریف بازه زمانی تحلیل   

(20)میزان گستردگی   

 (30)نتیجه کسب شده 

(30)سطح فعلی   

(30)روند   

(40)همسویی با اهداف   

(100)قابلیت ردیابی  (35)ارتباط با فرایندهای تواناساز   

 (10)یادگیری 

(20)بازنگری و بهبود در نظام اندازه گیری   

(20)اصالح از طریق ارزیابی و  بهبود   

(20)نوآوری   

(20) تسهیم  

(20)آینده گرایی   

 مشارکت

 مالی

 غیرمالی

 محیط زیست

 منطق ارزیابی بخش نتایج



شناسائی راستای در ایران انسانی منابع توانمندسازی نیادب 

 مدیریت حوزه در الزم بلوغ دارای که ملی موفق های سازمان

 سازمانی اهداف به دستیابی برای انسانی منابع توانمندسازی و

 از)متعدد های ارزیابی با را ها توانایی این و هستند متبوع

 یک در رقابت برای اند، کرده اثبات (ثالث های تیم سوی

 .نماید می دعوت جهانی بستری



 !بیُفتخودت  جانِبه 
 
 

 بساز،خودت خودت را 
 
 

دیگران به تو شکل می ... وگرنه 
 .دهند




