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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 کـه  اسـت  فراینـدی  و مـدیریتی  عناصـر  شالوده ریزی برنامه. است ریزی برنامه مدیریت، در عمده عناصر از ـیکی

 طـی  چگونگی و آن به رسیدن راه موردنظر، اهداف درمورد را خود کوششهای و فعالیتها همه آن لبقا در سازمانها

 بـرای  مـدیریت  پس. است سازمانی نتایج به دستیابی آن اجرای از هدف و کرده وادغام ترکیب یکدیگر در را مسیر

 بـرای  راهبردی منبع که منابع این از یکی. باشد داشته مناسبی ریزی برنامه بایستی خود اختیار تحت منابع کلیه

 اسـت،  راهبـردی  ریـزی  برنامه مباحث به قرین و مهم جزء که است انسانی منابع شود، می محسوب سازمانهــــا

 مسـالل  برخـی  علـت  بـه  هنـوز  ولـی  اند شده انسانی منابع راهبردی ریزی برنامه در جدید نگرش موجب عواملی

 .است نشده گرفته کار به مناسب و وکامل جامع صورت به زمانهاسا در ریزی برنامه نوع این ومحدودیتها
از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیـت  

ریـزی   رنامهریزیهای سازمانی، ب برنامه نرقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هر سازمان است،  یکی از عمده تری

ریزی جهت نیـل بـه نیازهـای مهـارتی،      ریزی منابع انسانی، برنامه عامل مهم برای وجود برنامه. منابع انسانی است

موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمـدتر  . آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است

زی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منـابع انسـانی اهمیـت    کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسا

ازطرق متعـدد   باید دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه

به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیك درقلمرو مـدیریت منـابع انسـانی امکـان     

 .یر نخواهدبودپذ

 
باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیك برای سازمانها محسوب مـی شـود، جـزء مهـم و الینفـك مباحـث       

از عمـده تـرین   . ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند ریزی استراتژیك است و اکثر برنامه برنامه

استراتژیك منابع انسانی شده است رونـد تغییـرات و دگرگونیهـای     ریزی عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه

اگـر  . تکنولوژیك، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خـارجی سازمانهاسـت کـه همـواره بـا آن مواجـه انـد       

سازمانها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشـته و الزامـات گونـاگونی را    

ترین منبع رقابتی سازمانها، منـابع انسـانی کارآمـد یـا کارکنـان دانشـی        در عصر حاضر، اساسی. قرار دهند مدنظر
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درعین حال، بسیاری از سازمانها فاقد تخصص و مهارت الزم هستند که بتوانند به طور موثر برنامـه هـای   . هستند

مـه شـکل گیـری اسـتراتژیهای منـابع انسـانی       نکته حالز اهمیت آنکـه الز  .استراتژیك منابع انسانی را تهیه کنند

مشارکت و همکاری مدیران منابع انسانی با مدیریت ارشـد سـازمان اسـت. همسـو سـازی و پیونـد اسـتراتژیها و        

مشارکت و همکاری مدیران حوزه های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشـد سـازمان، توسـعه منـابع انسـانی را      

 ریزی توسعه منابع انسانی است که شامل دو بخش می گردد: بهمراه دارد که نیازمند برنامه

 تجزيه و تحليل نيازهاي منابع انسانی-1

آغازگر برنامه ریزی توسعه منابع انسانی، اطمینان از دسترسی به منابع انسانی بهنگام نیاز است بنابراین اسـتخدام  

آموزش پـذیر بـا قابلیـت کـافی از اولویـت اول       و بکارگیری نیروی انسانی شایسته، ماهر و کارآمد و از همه مهمتر

 برخوردار است.

 نگهداشت نيروي انسانی -2

یکی از حساسترین و پیچیده ترین وظایف مدیریت ارشد سازمان، حفظ نیروهای مورد نیاز است که این فرآیند از 

 جنبه قابل بررسی است. سه
با مزیت رقابتی در حقوق و دستمزد، پاداشها و سـایر   الف( ایجاد انگیزه های مالی، نظیر امکان پرداختهای مناسب

 مزایای مالی.

ب( انگیزه های معنوی و غیرمادی که شامل امنیت شغلی، پرستیژ شغلی، احساس ارزشمند بودن برای سـازمان و  

 شفاف سازی آینده شغلی و....

یوه ای کـه متمـمن آمـوزش    ج( بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت بر این باورند که جهت دهی کارکنان به شـ 

دالمی و پیشرفت مستمر آنان گردد هم موجب مزیت رقابتی و هم باعث انگیزشهای همیشگی و بلنـد مـدت مـی    

 گردد.

 ارزيابی و مديريت عملكرد

این دو حوزه مهمترین و باالترین نقش را در توسعه منابع انسانی بعهده دارند، زیرا فرایندی اسـت کـه مـی توانـد     

پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را بهمراه داشته باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان که معموالً ناظر بـه  موجب رشد، 

گذشته است فرآیندی است که نقاط ضعف و قوت کارکنان را روشـن نمـوده و در مقـاطع مختلـف زمـانی امکـان       

سـازد. مـدیریت عملکـرد     هدفگذاری سرپرستان را جهت کارکنان خود  در راستای اهداف کلی سازمان میسر می

نیز امکان تعامل، مشارکت و هدفگذاری مدیریت سازمان با کارکنـان را فـراهم مـی سـازد کـه نتیجـه آن بهبـود        

 عملکرد سازمان است.

 ارتقاء فرهنگ سازمانی

ان اصوالً اقدامات مربوط به حوزه فرهنگ، دربازدهی طوالنی قرار می گیرد، علیهذا این واقعیت هیچگاه توجه فراو

و تاکید زیاد بر آن را نفی نمی نماید، بعنوان مثال تشویق کارکنان به ارتقاء مستمر سطح علمی و افزایش مستمر 

کارآلی با استفاده از اصول مدیریت دانش و جهت گیری در مسیر سازمان یادگیرنده از عواملی است که در بلند 
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، و در حوزه های کمی منابع انسانی که در کوتاه مدت مدت همراه با فعالیتهای جدی فرهنگی امکانپذیر می گردد

می تواند بازدهی داشته باشد قرار نمی گیرد. می توان اظهار داشت که شرکتهای موفق در حوزه های کسب و 

کار، امروزه در یافته اند که اعمال اصول مدیریت استراتژیك منابع انسانی، و پیوند زدن استراتژیهای آن با 

کلی سازمان، اصلی انکار ناپذیر است، که شرط  اصلی در عملی شدن این فرآیند بدون تردید استراتژیهای 

 ]5[حمایت و پشتیبانی کامل مدیریت ارشد و مشارکت کامل مدیران صف با مدیریت منابع انسانی است.

 
 چرا برنامه ريزي منابع انسانی بايد در راستاي برنامه ريزي استراتژيك سازمان قرار گيرد؟

استراتژیها ابزاری هستند که شرکت میتواند بدان وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.استراتژی منابع 

انسانی ، آن دسته ازبرنامه ها ، سیاستها وفعالیتهای مبتکرانه درزمینه منابع انسانی است که برای ایجاد رابطه 

طراحی شده است .منابع انسانی در سازمان همانند  تنگاتنگ بین منابع انسانی بااهداف کلی استراتژیك سازمان

سایر منابع به شمار می روند و دارای مدیریت خاص خود هستند.هر چه در سطوح سازمان باالتر می 

 رویم،مدیریت منابع انسانی از شیوه های کمی به شیوه های کیفی متوسل می شود.

شناخته می شود و اهمیت دادن به منـابع انسـانی اسـاس و    امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها 

محور کار مدیران ارشد سازمانهاست این که چگونه بـه منـابع انسـانی اهمیـت داده شـود نیازمنـد برنامـه ریـزی         

استراتژیك منابع انسانی است یعنی بدون برنامه نمی توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلنـد  

مان بهره برد. بنابراین سازکاری که می توان بوسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن بعنـوان یـك   مدت ساز

سرمایه بی پایان و پایدار در جهت پویایی سـازمان بهـره گرفـت برنامـه ریـزی اسـتراتژیك منـابع انسـانی اسـت.          

نی خواسته یا ناخواسته بایسـتی بـه سـمت    سازمانهای مختلف از مرحله روزمرگی و برنامه روزی در بعد منابع انسا

برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی حرکت نمایند و رسیدن به این مهم به یکباره میسر نیست و بایستی زمینـه  

ها و پیش نیازهای آن مهیا شده و این بدان علت است که توجه به پیش نیازهای برنامه ریزی اسـتراتژیك منـابع   

پـیش نیازهـای    ،پـیش نیازهـای سـاختاری   این پـیش نیازهـا عبارتنـد از:   برنامه ریزی است انسانی مهمتر از خود 

 .پیش نیازهای انسانی وفرهنگی 
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 پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و منابع انسانی
ریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی، و به تبع آن استراتژی  همانگونه که گفته شد، برنامه

ریزی استراتژیك  از این رو، برنامه .ارت از تمام امکانات الزم برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی استعب

فرایندی است که ضمن آن اهداف بلندمدت سازمانی تعیین و تصمیم گیری برمبنای روشها، جهت دستیابی به 

تی، تالش سازمان یافته و منظم برای یا به عبار. این اهداف را دربرمی گیرد که از قبل پیش بینی شده اند

گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیتهای یك سازمان با دیگر نهادها را در  تصمیم

 .چارچوب قانونی شکل می دهند

. دریزی استراتژیك به ماهیت، نیازهای سازمان و محیط خارجی آن بستگی دار برنامه زمانی، برای فرایند برنامه

در چنین . ریزی در سازمانها درقالب تولیدی و خدماتـــی انجام می گیرد که سریعاً درحال تغییراند برنامه

ریزی ممکن است یك یا دو بار در سال به صورت یك سری مراحل جامع و جزلـی تدریجی با  موقعیتی، برنامه

تژی ها، مسئولیتها، جدول زمانی، بودجه و توجه به ماموریت، چشم انداز، ارزشها، کنکاش محیطی، اهداف، استرا

ریزی ممکن است در  کند برنامه به عبارتی، اگر سازمانی سالهای زیادی در بازار ثابت فعالیت می. غیره انجام گیرد

طریق اهداف،  از ریزی درحین کار برای مثال، برنامه. سال یك بار و فقط در بخشهای مشخصی صورت گیرد

توجه به راهنماییهای زیر می تواند موسسات . شوند ی، بودجه و غیره هر ســال به روز میمسئولیتها، جدول زمان

 .ریزی استراتژیك یاری کند را در برنامه

ریزی استراتژیك معموالً بخشی از یك  برنامه. ریزی استراتژیك همزمان با آغاز فعالیت سازمان است اجرای برنامه

ریزی استراتژیك با آمادگی  رنامه بازاریابی، برنامه مالی و عملیاتی است؛ برنامهبرنامه کسب و کار تجاری، همراه با ب

برای مثال توسعه یك بخش جدید، تولید عمده کاالی جدید . موسسه برای سرمایه گذاری جدید انجام می شود

مان جهت سال ریزی استراتژیك باید حداقل سالی یك بار به منظور آماده سازی ساز برنامه یا خط تولید جدید؛

توجه به اهداف سازمانی  ریزی استراتژیك باید در یك زمان مشخصی با به عبارتی، برنامه. ا شودرمالی جدید اج

ریزی استراتژیك  فرایند برنامه. دسترس برای نیل به اهداف در طول سال مالی انجام شود تعیین شده و منابع در

درحال تغییر و دگرگونی است این فعالیتها باید هر سال اعمال باید حداقل در سه سال اجرا شود و اگر سازمان 

در طول اجرای برنامه های استراتژیك، پیشرفتهای اجرای  به روز گردند؛ انجام کارهاگردد؛ هر سال برنامه های 

 .برنامه باید بازبینی شود

د که مزایایی را برای سازمانها ریزی استراتژیك ازطریق روشهای مختلفی در سازمانها به کار گرفته می شو برنامه

 :وموسسات به ارمغان می آورد، این مزایا عبارتند از

  تعریف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاری با ماموریت سازمان باتوجه به ظرفیت و چارچوب زمانی

 تعیین شده برای سازمان؛

 توسعه حس مشارکت در برنامه ها 

 بع سازماناطمینان از به کارگیری اثربخش تر منا 

 یو منابع کلید اولویتها تمرکز بر 
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 فراهم آوردن مبنایی برای پیشرفت کارکنان و سازوکارهایی جهت تغییر توجه بیشتر به کارایی و اثربخشی؛ 

 برقراری  تیم سازی قوی در هیئت مدیره و کارکنان؛ بین کارکنان و هیئت مدیره و مدیران؛ پل ارتباطی

 ؛ارتباط بین اعمای هیئت مدیره

 ریزان با یك چشم انداز مشترک؛ ایجاد رضایت بیشتر بین برنامه 

 افزایش بهره وری ازطریق ارتقا کارایی و اثربخشی. 

ریزی منابع انسانی فرایندی برای ارزیابی تقاضا، اندازه، ماهیت و عرضه منابع انسانی برای نیل  از دیگرسو، برنامه 

ریزی  مرحله هر برنامه مدیریت امـور کارکنان و منابع انسانی، برنامه از این رو، نخستین. به تقاضای موردنیاز است

 .منابع انسانی است

ریزی استراتژیك فرایندی است که ضمن آن اهداف کلی، فعالیتها و ماموریتهای  همان طوری که گفته شد، برنامه

ی دستیابی به این اهداف، بنابراین، با بیان اهداف کلی سازمان، روشها. سازمان در درازمدت تعیین می شود

منابع، شرایط بازار، تغییرات تکنولوژیك، توسعه و بهبود محصول و سرمایه ازجمله مواردی هستند کـه در فرایند 

ریزی استراتژیك  ریزی منابع انسانی به طور مستقیم با برنامه برنامه. ریزی استراتژیك موردتوجه هستند برنامه

و ابـزاری که اهداف و خط مشی های سازمانی را به اهـداف و برنامه های منابع  یابد و مهمترین عامل پیوند می

ریزی منابع انسانی و  از این رو، بین برنامه. ریزی استراتژیك منابع انسانی است برنامه. انسانی ارتباط می دهد

 (5شکل . )ریزی استراتژیك ارتباط تنگاتنگی وجود دارد برنامه
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 راتژيك منابع انسانیريزي است برنامه

ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای  برنامه به عقیده دوچینزو رابینز

. نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد

و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یك روش ساختاریافته است، این امر با  ریزی منابع انسانی تجزیه هدف برنامه

یك تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آینــده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به 

ارتهای ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعما و مه در برنامه. عنوان یك نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد

موردنیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیتهای تعهد 

بعد از . این درک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزلی تر را دربرمی گیرد. شده را تغییر دهد نیازمندیم

ست موجودی نیروی انسانی جاری و نیازهای آنان که چقدر آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهر

این موضوع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعما و . باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم

 .ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد

هداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های ریزی استراتژیك منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری ا برنامه

ریزی منابع  برنامه. منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاستها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی

عوامل . انسانی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در ارتباط بوده و شامل عوامل داخلی وخارجی می شود

صادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و خارجی همچون فشارهای اقت

. ف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می گردداهداآموزش، عوامل داخلی شامل 

 .ریزی منابع انسانی ویژگیهای ممتاز و مشخصه ذیل را داراست برنامه

 کار را در مبحث منابع انسانی به وجود آورد؛مفروضات روشن و آش: آگاهی - 5

 بر یك سری قماوتها و واقعیات متکی است؛: تحلیلی - 2

ابزاری برای تصمیم گیری سازمانی درجهت نیل به اهداف منابع انسانی بویژه مقاصد سازمانی : هدف گرایی - 9

 است؛

 ده نگری می کند؛مسالل منابع انسانی را پیش بینی و آین: چشم انداز به آینده - 9 

 بر گروهها توجه دارد نه به افراد؛: اجتماعی یا جمع گرایی - 1

 .به افراد و اعمای سازمان توجه می کند: کمی  - 3

ریزی  دالیلی وجود دارد که سازمانها خود را بــا برنامه ؟ریزی منابع انسانی را به کار می برند چرا سازمانها برنامه

 :ازندمنابع انسانی سازگار می س

 خوش بینی نسبت به استفاده از منابع و یا انعطاف پذیری بیشتر منابع؛ - 5

 کسب و پرورش مهارتهایی که برای توسعه ضروری است؛ - 2

 تعیین و تبیین مشکالت بالقوه؛ - 9

 به حداقل رساندن فرصت تصمیم گیریهای نامناسب؛ - 9

 نده؛درک و شناخت از وضع موجود به منظور مواجه با آی - 1
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 مفروضات چالشی و تفکر آزاد؛ - 3

 اتخاذ تصمیمات آشکار که می تواند چالشی گردد؛ - 7

 پیــوند میان برنامه های منابع انسانی با برنامه های کسب و کار؛ - ۹

 تصمیم گیریهای سازمانی؛  هماهنگــــی و انسجام بین اعمال - 3

 .به دست آوردن کنترل واحدهای عملیاتی سازمان - 54

 :ریزی منابع انسانی به طرق زیر سازگار می شوند بــه طور خالصه سازمانها به آسانی با برنامه

ریزی منابع انسانی دارای اثر علمی  ریزی بیانگر آن است که برنامه این برنامه(: بنيادي)ريزي اساسی  برنامه

 است؛

ریزی منابع انسانی دارای فرایند سودمندی  امهریزی نشانگر آن است که برن این نوع برنامه: ريزي فرايندي برنامه

  برای سازمان است؛

ریزی منابع انسانی  برنامه .ریزی، منابع و مسالل سازمانی را دربرمی گیرد این نوع برنامه: ريزي سازمانی برنامه

که  هدفهای مشخص و معینی را برای سازمانها دارد، واضح ترین آن تصمیم گیری درمورد منابع انسانی است

ازطریق تالش درجهت منبع یابی منعطف تر با نوآوری، الگوهای ساعات کاری و اشکال قراردادهای کاری به 

و ( گردش شغلی)برخی از سازمانها به ارتقا تواناییهایشان ازطریق نقل و انتقال کارکنان . وضوح مشاهده می شود

ریزی  برنامه. لنــدمدت تمایل نشان می دهندبعمی دیگر به مهارتهای کمیاب و درحال پرورش آنها در دوره ب

منابع انسانی به همه سازمانها اجازه می دهد روش تفکر و مفروضاتی را که براساس آنها تصمیم گیری می شود را 

آن فرصتی را برای سازمانها . به عالوه، بدون تفکر آگاهانه این شالوده فکری شکل نخواهدگرفت. چالشی کنند

رؤسای آنها به طور معمولی مواردی که در آینــــده به آن توجه می کنند را درنظر داشته  فراهم می آورد که

 .باشند

ریزی منابع انسانی مزایایی را برای کلیه سازمانها بویژه برای سازمانهایی دارد که سازماندهی مجدد  فرایند برنامه 

درحالی که . عملیاتی واگذار کرده اند را انجام می دهند و آنهایی که قدرت تصمیم گیری را به واحدهای

. شایستگی بایستی در فعالیتهای سازمان تبلور یابد ولی خوش بینی به منابع مزایایی برای سازمان به همراه دارد

ریزی منابع انسانی می تواند به عنوان یك سازوکار نفوذ و هماهنگی برای بخشهای مختلف تجاری و  برنامه

ارتباطات و هماهنگی روشی است که ازطریق آن استراتژی تجاری شناسایی و با . دبازرگانی مدنظر قرارگیر

ریزی منابع  ما شاهد آن هستیم کــــه سازمانها نظامهای برنامه. استراتژی منابع انسانی پیوند برقرار می کند

قیت آمیز منابع کاربرد یکی از مواردی که در اداره موف. انسانی را به دالیل فرایندی و سازمانی به کار می برند

  ]5[.ریزی منابع انسانی است دارد، دیدگاه سیستمی و منسجم نسبت بـــه سازمان و برنامه
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 موانع موجود
ریزی منابع انسانی وجود دارد را شناسایی و در رفع بــه موقع آن  سازمانها بایستی موانعی که در اجرای برنامه

 : ریزی منابع انسانی عبارتند از برنامه عمده ترین موانع موجود در. اقدام کنند

ریـزی و پـیش بینـی در مـوارد خاص؛مقاومـت واحـدهای عملیـاتی در مقابـل دخالتهـای           بدبینی نسبت به برنامه

ریـزی تجـاری،    ریزی، بخصـوص بـین برنامـه    واحدهای مرکزی؛عدم ارتباط بین فعالیتهای مختلف در فرایند برنامه

 ر مجموعه منابع انسانی که توسط واحـــدهای مالی و پرسنلی به وجود می آیـد؛ مالی و پرسنلی؛تماد و تعارض د

ریزی منابع ندارد؛به علت  دجه ریزی مالی و برنامهوریزی تجاری که رابطه ای بین ب ایجاد استراتژی به وسیله برنامه

هـای عملـی را بـه هـدف      ریزی و بودجه ریزی، نمی توان اسـتراتژی  عدم ارتباط استراتژیك بین فرایندهای برنامه

؛  ریزی منابع انسانی برای ارزیابی احتیــــاجات آتی از فنون نامناسبی استفاده می شـود  در برنامه .نزدیك تر کرد

ریـزی منـابع انسـانی بعـد از      برای پیش بینی آینده منابع انسانی از خط روند گذشته استفاده مـی گـردد؛ برنامـه   

ریزی منابع انسانی توجه کافی به جنبه های کیفی  سسات اجرا می شود؛در برنامهریزی عملیاتی به وسیله مو برنامه

ریزی منابع انسانی تا اندازه زیادی بـه عنـوان یـك     نمی شود؛برنامه( توسعه مهارتهای خاص و عملکرد بالقوه افراد)

 .موضوع اجرایی کوتاه مدت موردتوجه قرار می گیرد

ا هم درگیر و نسبت به هم بدگمان باشند این مسالل و مشکالت حادتر و عملیاتی شرکت ب ستادیاگر واحدهای 

ریزی و اعتماد نداشتن واحدها  بدگمانی به برنامه ی،چنین درگیری و مشکالت خواهدشد، پس عامل تحریك کننده

  .]5[به یکدیگر است

 

 انسانی منابع استراتژيكگوهاي ال

ریـزی   ریـزی منـابع انسـانی و برنامـه     ومی بـرای انسـجام برنامـه   مفهـ  ریزی استراتژیك منابع انسـانی  الگوی برنامه

این الگو با هدف و مفهوم کـاربردی کـه بیـانگر اسـتقالل سـازمانی اسـت طراحـی و در        . استراتژیك موسسه است

 :اهداف و مقاصد الگو به شرح زیر است. سطوح متفاوت ساختارهای سازمانی می تواند به کار رود
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  عملکرد سازمانی؛مشارکت در بهبود کلی 

 است که از بهبود مستمر  نقش فعال در توسعه منابع انسانی موردی. نمایش اهمیت نقش منابع انسانی

 سازمانها حمایت می کند؛

 ایجاد ارتباط روشن بین فعالیتهای اصلی تجاری و منابع انسانی؛ 

 2[.سانی به وجود آوردریزی که حمایتها و تسهیالت الزم برای توسعه منابع ان طراحی ابزار برنامه[  

  انسانی منابع استراتژيك ريزي برنامه الگوي عناصر

 فرایند استراتژیك؛ - 5

 ریزی منابع انسانی؛ فرایند برنامه - 2

 برنامه ها؛ - 9

این جزء شامل تبیین و تعریف موقعیت راهبردی، اهداف و تصمیمات استراتژیك و تجزیه : فرايند استراتژيك

برای تعریف وضعیت استراتژیك بایستی عوامل داخلی و خارجی تعیین و . ی و خارجی استوتحلیل محیط داخل

 (2شکل : )اجزاء و عناصر این فرایند عبارتند از. تبیین گردد

 

 



 
 

00 

PARS 

 

استراتژیك موسسه هستند و اهداف استراتژیك  ابزاری برای نیل به اهداف نهایی و: تصميمات استراتژيك

مقصد استراتژیك به . کنند جهت دستیابی به آن فعالیت می وامل درعکه کلیه اند  همان مقاصد نهایی موسسه

 .کند ای مختلف برای ارزیابی پیامدهای عملیاتی راهبردی کمك می بخشهای وظیفه

شامل تجزیه وتحلیل خرد از مسالل درون سازمانی، تعداد کارکنان، مهارتهای : تجزيه و تحليل محيط داخلی

توانایی عرضه، سهام، فروش وغیره، تعریف و تبیین وضعیت منابع انسانی و طراحی برنامه  شغلی، ساختار سازمان،

رسد تجزیه و تحلیل منابع انسانی موجود  ها برای نیل به اهداف است، آنچه که در این مرحله حساس به نظر می

یمات مدیریت اثر می و پیش بینی منابع انسانی موردنیاز که عوامل متعددی از محیط درون سازمانی بر تصم

ساختار سازمانی، مهارتهای . گذارد ولی عمده ترین اثر را ویژگیهای کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی

 .ریزی منابع انسانی قرارگیرد شغلی هستند که باید مدنظر کارشناسان و مدیران برنامه

تحلیل از عوامل کلیدی در محیط خارج این جزء شامل شناسایی و تجزیه و : تجزيه و تحليل محيط خارجی

در تکنولوژی اقتصاد، بازار  که تغییراتی. که تاثیر بالقوه بر مدیریت منابع انسانی سازمان دارد است موسسه

سرمایه، وضعیت آموزشی و فرهنگی، جمعیت شناسی و عوامل سیاسی صورت گیرد باید تاثیر آنها بر برنامه ها و 

و از این عوامل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عرضه نیروی . شناسایی گرددخط مشی های منابع انسانی 

کار و توسعه تکنولوژی اثر چشمگیرتر و قابل لمس تری را از سایر شرایط در منابع انسانی دارد چرا که زندگی 

در سازمانها و  روزمره کارکنان سازمانها و امرار معاش آنان و همچنین شناخت فرهنگ افراد داوطلب استخدام

گزینش افراد همسو با فرهنگ سازمانی، استراتژی موثری در مدیریت منابع انسانی است، و از طرفی بازار کار و 

عرضه نیروی انسانی یك پدیده ملموس بویژه درکشورهای صنعتی مطرح شده است که در هر مقطع زمانی نوع 

 .بازار کار برای هر حرفه و تخصص تاثیر خاصی دارد

این تجزیه و تحلیل براین منطق استوار است که (: SWOT)زیه و تحلیل قوتها و ضعفها، فرصتها و تهدیدات تج

استراتژی اثربخش، قوتها و فرصتها را حداکثر می کند درعین حال که ضعفها و تهدیدات آن را به حداقل می 

از منابع فرصت تلقی می شود،  فرصتها، موقعیتهای مطلوب در محیط موسسه است، عوامل کلیدی یکی. رساند

تهدیدات بر . شناخت بازار، تغییر در رقابت، تغییرات تکنولوژی و غیره برای موسسه فرصت به حساب می آید

رشد بازار، قوانین و مقررات و غیره می تواند جزء . وضعیتهای نامطلوب در محیط موسسه تاثیر عمده دارد

ا مزایای دیگری نسبت به رقبا و نیازهای بازارهایی که موسسه در آنها کار قوتها، منابع، مهارتها ی. تهدیدات باشد

ضعفها، محدودیتها یا کمبودها در منابع، مهارتها و تواناییهایی است که مانع اثربخشی می . می کند یا خواهدکرد

 .شود، تجهیزات، منابع مالی، تواناییهای مدیریتی، بازاریابی می تواند منبع ضعف باشند
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در این فرایند، استراتژی ها و خط مشی های منابع انسانی مشخص می شوند که چگونه یك شرکت : ها رنامهب

آموزش، )کارکنانش را برای نیل به اهداف سازمانی اداره کند و چارچوبهای توسعه منابع انسانی ازطرق متعدد 

های شرکت و بهبود تولید و بازاریابی  نامهموردبررسی قرار گیرد و پیامدهای اقتصادی بر...( گردش شغلی، ارتقا و

 .معین و اعالم می گردد

 

این جزء شامل تجزیه وتحلیل خرد و کالن از متغیرهای موجود منابع : ريزي منابع انسانی فرايند برنامه

انسانی، جو و فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، کیفیت زندگی کاری، مهارتهای شغلی، سطح شایستگی، 

ری از بهترینها، ارزیابی پیامدهای منابع انسانی، بررسی پیامدهای توسعه منابع انسانی، ابزارهای اندازه الگوبردا

 . گیری توسعه منابع انسانی و اعمال اصالحی است

تصویربرداری از وضع موجود و تجزیه و تحلیل از وضع موجود دو وظیفه اصلی هستند که باید تصویری مناسـب و  

تصویربرداری از وضع موجود وظایف کارکنان براساس شرایط احراز و شرح . انسانی را نشان دهندشایسته از منابع 

شغل مشخص و سطح شایستگی آنان نیز ازطریق شرایط احراز و مهارتها و صالحیتی معین می گردد کـه از خـود   

ینها است که موجب بهبود آنچه که در وظیفه تجزیه و تحلیل مدنظر است الگوبرداری از روی بهتر. بروز می دهند

. عملکرد ازطریق شناسایی و به کارگیری بهترین مهارتهایی می گردد که در زمینه توسعه منابع انسانی وجود دارد

ریـزی منـابع انسـانی     هدف از الگوبرداری، یافتن نمونه هایی از عملکرد عالی و آگاهی یافتن از فراینـدهای برنامـه  

ریـزی منـابع انسـانی بـر بررسـی و مطالعـه        تاکیـد فراینـد برنامـه   . ظر می شوداست که سبب بروز عملکرد موردن

پیامدهای توسعه منابع انسانی، طراحی فرایندها، ارزیابی پیامدهای منابع انسانی، استراتژی ها و برنامه هاست کـه  

یم نهـایی  براساس ارزیـابی صـورت گرفتـه از منـابع انسـانی، تصـم      . ازطریق بخشهای وظیفه ای تثبیت می گردد

به هرحال، گاهی سازگاری مقصد استراتژی و پیامدهای ارزیـابی قبـل   . درمورد برنامه های موسسه اتخاذ می شود

سـتاده تصـمیمات اسـتراتژیك بـه عنـوان      . از تصمیم نهایــی مفید است، که در برنامه موسسـه اتفـاق مـی افتـد    

نسانی یـك فراینـد مـدیریت و نقـش مشـاوره بـرای       بخش منابع ا. چارچوبی برای توسعه برنامه ها به کار می رود
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بخش منابع انسانی بـه طراحـی فراینـدها، اجـرای چارچوبهـای      . اطمینان از اجرای برنامه های منابع انسانی است

 .پردازد شناسی کاری می زمانی، مسئولیتها و بهبود روش

منسـجمی باعـث توسـعه تجـاری مـی      این بخش نقش فعالی در برنامه های توسعه منابع انسانی دارد و به صورت 

پیامدهای همه طرحها و برنامه ها در واژه منابع انسانی است و وقتی به اتمام برسد به عنـوان الگـوی منـابع    . شود

گردد، مقایسه نتایج تجزیه و تحلیـل   رسی میربعد از تبیین الگو، تفاوتها تجزیه و تحلیل و ب. انسانی عمل می کند

اشـتباه یـا خطـا    : درحال حاضر، ما بـه مسـایلی چـون   . پیامدهای توسعه منابع انسانی استمنابع انسانی با مرحله 

کجاست؟ شما چگونه مرتکب اشتباه می شوید؟ ابزار اندازه گیری شکافها چیست؟ برای منابع انسـانی چـه نـــوع    

 .کنیم کاری انجام شده است؟ کمتر توجه می

ریزی منابع  زه گیری آن، میزان نیاز به نیروی انسانی در برنامهدر تجزیه و تحلیل الگوی حاضر و ابزارهای اندا

به کارگیری ابزار اندازه گیری باید با . انسانی را مطرح می کند؛ برنامه باید قبل از اجرا به تصویب مدیریت برسد

رد و ریزی، تعیین عملک اجرای برنامه. همکاری مدیریت و باتوجه به تغییر وظایف منابع انسانی اجرا شود

آخرین جزء الگو شامل نظارت بر . شاخصهای فعالیت وعوامل موفقیت در این مرحله موضوعهای مهمی هستند

برنامه اجرایی باید به طور مستمر مطابق با طرح درجهت نیل به اعمال اصالحی . پیشرفتها و اعمال اصالحی است

  ]2[.به کار روند تا جواب مناسبی برای سازمان به ارمغان آورد

 

   انسانی  منابع  استراتژيك  ريزي طرح  مفهوم

 در و آورد می  دست به  رقابتی  مزیت  آوردن  دست به  برای فرصتها از  بااستفاده  انسانی  منابع  مدیریت  که  هایی برنامه

  محیط در  سازمان  دنکر اداره و  مدیریت  بینی پیش  به  که  است  استراتژیك  زمانی  انسانی  منابع  ریزی برنامه  حقیقت

  سازمان  درونی و  بیرونی  محیط  دقیق  بررسی و  شرکت  استراتژیك  اهداف  تحلیل و  تجزیه با  پس  .کند  کمك متغیر

  تعیین موردنظر  اهداف  به  رسیدن  استراتژی انسانی،  منابع  استراتژیك  اهداف  امکانات و محدودیتها  به  باتوجه و

 . گردد می

   استراتژيك  ريزي طرح  ايمزاي

  ;شرکت  شده  تعیین  اهداف  به  رسیدن  برای  محیطی  تهدیدات و فرصتها  تشریح

  ;موجود  انسانی  منابع  ضعف و  قوت  نقاط  تعیین

 )سال 9  الی  یك)  مدت بلند  زمانی  افق در  فکری  بینش بهبود و ارتقا

  ;دهند می  انجام  شهودی و  غیررسمی طور به  مدیران  معموالً  که  انسانی  نیروی  ریزی برنامه و  اهداف  شدن  مکتوب

  ;استراتژیك  اهداف با  انسانی  منابع  درگیرساختن

  ;تامین  راهکارهای و تقاضا دمور  انسانی  منابع  بینی پیش

 . ]2[فعالیتها  برای  حیاتی  حساسیت  یك  وجودآمدن به
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

  مدلها  انواع

 را  مختلفی  عوامل  مدل  این در استراتژیك،  ریزی طرح  برای:هريسون  رزماري  وسيله به  شده  ارائه  مدل( الف

  به نیاز  کوچك  شرکتهای در  مدل  این  اجرای و  است  گردیده  مشخص( 5)  شکل در  اصلی  گام  هفت  که دید باید

  .است  ضروری  حمایت  این  بزرگ  شرکتهای در  ولی ندارد  مدیران  حمایت

 

 

   هریسون  رزماری  استراتژیك  ریزی طرح فرآیند  مدل  مرحله 7:  شکل

  نظری  مدل با  تقریباً  مدل  این( 2)  شکل در  شده  اراله  مدل  به  باتوجه :جيمزواكر  وسيله به  شده ارائه  مدل( ب

 و  استراتژیك مسیر موسسه،  استراتژی  بخش 9  به فرآیند  این در. است  نزدیك  شده  دیده  سیفار  کتابهای در  که

  .دارند  دوطرفه تاثیر  برهم  که  گردیده  تقسیم اجزاء
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  واکر جیمز  یكاستراتژ  مدل(: 2)  شکل

  شامل  مدل  این در کنید می  مشاهده( 9)  شکل در  که طور همان:بی  كريستوفرمی  وسيله به  شده  ارائه  مدل( ج

  :از  عبارتست  که  است  سطح 9

 ;موسسه  استراتژی :اول  سطح

 ;موسسه  فرهنگ و  پرسنل ساختار، :دوم  سطح

  .انسانی  منابع  بازده :سوم  سطح

  پویـایی  و  اسـت   گردیـده   مطـرح  بـاز   مدلی  عنوان به و  گرفته قرار  بررسی مورد  رقابتی  محیط  یك در را  سطوح  این 

 درگیـر  را  مختلـف   بخشهای  مدیران و  است  گردیده ایجاد  مختلف  بخشهای  بین  که  است  ارتباطی  دلیل به نیز  مدل

  .است  گرفته قرار  بررسی مورد نیز  کارکنان بررفتار تاثیرگذار  عوامل  روش  این در این، بر عالوه. کند می

 

  باز  نگرش با  انسانی  منابع  استراتژی  مدل(: 9)  شکل
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( 9)  شـکل  در  کـه   گونـه  همـان  :اجرايری  رويكررد  با  انیانس  منابع  استراتژيك  ريزي طرح فرآيند  مدل( د

  شرکت  استراتژیك  اهداف  تحلیل و  تجزیه و  بادریافت  انسانی  منابع  استراتژیك  ریزی طرح فرآیند کنید، می  مالحظه

  امکانـات  و تهامحـدودی   بـه   باتوجه و گردد می آغاز  سازمان  درونی  محیط و  بیرونی  محیط  دقیق  بررسی و  موسسه و

  .]9[گردد می  تبیین نظر مورد  اهداف  به  رسیدن  استراتژیهای انسانی،  منابع  استراتژیك  اهداف

 

  اجرايی كردروي با  انسانی  منابع  استراتژيك  ريزي طرح  مدل(: 4)  شكل

 پيوند استراتژي منابع انسانی با استراتژيهاي كلی و كالن سازمان 

قبالً در مورد استراتژیهای منابع انسانی و ضرورت و اهمیـت همراسـتایی و پیونـد زدن آن بـا اسـتراتژیهای کلـی       

یـك الـزام جهـت کسـب     سازمان، اجماالً توضیح داده شد. هم اینك به مراحل اجرالی پیوند آنها با یکدیگر بعنوان 

 موفقیت، مزیت رقابتی و ادامه حیات در حوزه کسب و کار اشاره می شود. 

نخستین اقدام در این فرآیند خطیر، تعیین دقیق و واضح استراتژیهای اصلی سازمان است بعنوان مثـال، چنانچـه   

ش صـادرات فـرآورده هـای    سیاستها و برنامه های شرکت ملی پاالیش و پخش افزایش ظرفیت پاالیشگاهها، افـزای 

نفتی، به حداقل رسانیدن ضایعات، و برنامه های مشابه آن فرض نمالیم ضرورتاً الزم است اسـتراتژیهای دسـتیابی   
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به برنامه های فوق را نیز طراحی نمالیم. این فرآیند با رهبری ارشد منابع انسانی و حمایت قـاطع مـدیریت ارشـد    

 ختلف شرکت قابل دستیابی می گردد.سازمان و همکاری تنگاتنگ بخشهای م

پس از روشن نمودن برنامه های کلی سازمان، استراتژیهالی که امکان دستیابی بـه برنامـه هـای مـذکور را امکـان      

پذیر می سازد می بایست مشخص گردند. بنا به فرض فوق، استراتژیهای شرکت را می توان به شرح ذیـل تنظـیم   

 نمود:

 احداث پاالیشگاههای جدید 

 توسعه پاالیشگاههای موجود 

 ارتقاء سطح کیفی فرآورده ها 

 .... توسعه شبکه خطوط انتقال، مخازن، اسکله های بارگیری و 

بدیهی است سیاستها، برنامه ها و استراتژیهای فوق االشاره ابتداً تحت تاثیر اهدافی خاص و ویـژه نظیـر کسـب در    

 دی در منطقه طراحی می گردند.آمدهای بیشتر و دستیابی به جایگاههای دقیق اقتصا

از آنجالیکه یکی از وظایف مهم مدیریت ارشد سازمان و منابع انسانی تعیین وظایف هر یك از بخشـها بـه منظـور    

نیل به اهداف اصلی سازمان است، در تعیین این وظایف جایگاه سازمان و منابع انسانی و فرآینـدهای هـر یـك از    

مان مشخص شده و طراحی نقشـه اسـتراتژیك ترسـیم مـی گـردد از طریـق       واحدها و بخشهای زیر مجموعه ساز

ترسیم نقشه استراتژیك امکان بررسی اولویت بندی اهداف استراتژیك با یکـدیگر، وظـایف هـر یـك از کارکنـان،      

 موانع، سنجش و اندازه و همچنین بازخوردگیری از فرآیند مذکور فراهم می گردد.  

وی انسانی با توجه به بندهای فوق الذکر است بعنوان مثال اگر سازمان اسـتراتژی  مرحله بعدی تامین نیازهای نیر

احداث پاالیشگاهی جدید را دنبال می کند، باید مشخصات و ویژگیهای مورد نیاز نیروهالی که به خـدمت گرفتـه   

 دهد.  می شوند را به لحاظ مقاطع، رشته های تحصیلی، تجربیات و سایر ویژگیها کامالً مدنظر قرار 

 گام بعدی تعیین آموزشهای هدفمند، اثربخش و مرتبط و مناسب با جایگاه شغلی مناسب انسانی مورد نیاز است.

امروزه دیگر این فرضیه سنتی در رابطه با آموزش که هر دوره آموزشی حتی غیرمرتبط بـا مشـاغل کارکنـان هـم     

مورد تاکید قرار دارد که کـامالً مـرتبط بـا وظـایف و      می تواند سودمند باشد اعتباری ندارد، بلکه صرفاً آموزشهالی

مسئولیتهای کارکنان بوده و برآیند آن بتوانـد در افـزایش کـارآلی کارکنـان مـوثر باشـد. افـرادی کـه دوره هـای          

آموزشی مناسب مشاغل خود را سپری نکرده باشند ،می توانند ریسك بزرگی را در انجام فرآیندهای شـغلی شـان   

 ایجاد نمایند.

مرحله بعدی طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان است که توانالیها و ویژگیهای منابع انسانی را در نیل به 

استرتژیهای اصلی سازمان اندازه گیری نماید تا بدینوسیله سهم هر یك از کارکنان در دستیابی به استراتژیهای 

 داره شوند.اصلی مشخص و نیروهای کارآمد از نیروهای ضعیف و زالد تمیز 
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 دولتی بخش در استراتژيك ريزي برنامه

برنامه ریزی استراتژیك در بخش خصوصی توسعه یافته است. تجارب اخیر مبین آن است که رویکردهای برنامه 

توانند به سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی و هم چنین  اند می ریزی استراتژیك که در بخش خصوصی تدوین شده

ای  های دستخوش تغییر، برخوردی مناسب داشته و به شیوه ادها کمك نمایند تا با محیطجوامع و دیگر نه

کارسازتر عمل کنند. البته این به آن معنا نیست که همه رویکردهای برنامه ریزی استراتژیك بخش خصوصی در 

 های عمومی و غیرانتفاعی به یك اندازه کاربرد داشته باشند. بخش

های عمومی و  ریزی استراتژیك را بررسی کرده و شرایط بکارگیری آنها را در بخش برایسون مدلهای برنامه

های عمومی و  دهد که در بخش دهد و در نهایت خود رویکردی اراله می غیرانتفاعی مورد تحلیل قرار می

  ]9[غیرانتفاعی قابل کاربرد باشد.

 

 برايسون مدل

. دهد می نمایش را برایسون مدل قالب در استراتژیك ریزی امهبرن فرایند مراحل بخش این آخر در آمده نمودار

 در کاربرد برای آنها ضعف نقاط رفع و قبلی مدلهای خصوصیات بررسی نتیجه مدل این شد اشاره که همانطور

 پیوسته فرایند یك شامل مدل این شود می مالحظه که همانطور. باشد می غیرانتفاعی و عمومی سازمانهای

 آن اجرای از پس و شده آغاز تصمیمی هر اتخاذ از پیش که باشد می تکرارپذیر و( ریزی برنامه ریفتع با مطابق)

 این فرایند این خصوصیات از. شود می داده شرح مرحله ده قالب در فرایند این جا این در. یابد می ادامه تصمیم

 .گیرند قرار استفاده مورد آن از پیش مراحل تکمیل یا بازنگری در تواند می مرحله هر از حاصل نتایج که است

 :باشد می زیر شرح به برایسون مدل در استراتژیك ریزی برنامه فرایند مراحل

 و شده بررسی ریزی برنامه مورد سازمان برای استراتژیك ریزی برنامه ضرورت مرحله این در :اوليه توافق

 درگیر ریزی برنامه در باید که افرادی یا گروهها دها،واح سازمانها،. شود می حاصل ریزی برنامه نوع این با آشنایی

 روش. شوند می داده شرح شوند انجام باید ریزی برنامه در که مراحلی. شوند می توجیه و گردیده مشخص شوند
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. گردند می مشخص دهی گزارش نحوة و جلسات برای نیاز مورد های نامه آیین انجام، زمانبندی ریزی، برنامه انجام

 .گردند می تعیین الزم امکانات و منابع

 مرحله این در. روبروست آنها با سازمان که است« هایی باید» سازمان غیررسمی و رسمی وظایف :وظايف تعيين

 شده محول آنها به.(  . .و مجلس دولت،) ذیصالح مراجع طرف از که را وظایفی آن افراد و سازمان که اینست هدف

 دارد وجود سازمانها بیشتر در واقعیت این ولی باشد روشن خیلی ظاهر به هدف نای شاید. نمایند شناسایی است

 برای حتی را آن اساسنامه و دانند نمی بکارند مشغول آن در که را سازمانی وظایف و اختیارات افراد بیشتر که

 سازمان که را فمایی تمام و بوده کلی عموماً سازمان به شده محول وظایف دیگر طرف از. اند نکرده مطالعه یکبار

 سازمان مصوب و مکتوب وظایف مطالعه با که است ضروری بنابراین. کند نمی تعریف کند فعالیت آن در تواند می

 ثانیاً ،(گردند می شناسایی نیز سازمان ذینفعان و اختیارات از بعمی طریق این از که) شد آشنا وظایف آن با اوالً

 .شناخت اند، نشده کشف بحال تا اما گیرند می قرار ازمانس اختیارات حیطه در که را مواردی

 تأثیر سازمان های خروجی یا منابع نگرش، بر تواند می که است سازمانی یا گروه فرد، ذینفع :ذينفعان تحليل

 مأموریت بیانیه تنظیم برای ارزشمندی درآمد پیش ذینفعان تحلیل. پذیرد تأثیر سازمان های خروجی از یا و گذارد

 ارضای غیرانتفاعی و دولتی بخش در موفقیت رمز که چرا است، ضروری بسیار ذینفعان تحلیل. است ازمانس

 قماوت برای معیارهایی چه هستند، کسانی چه ذینفعانش که نداند سازمان اگر. است سازمان کلیدی ذینفعان

 نخواهد زیاد احتمال به چیست، رهامعیا این قبال در سازمان عملکردی وضعیت و برند، می کار به سازمان درباره

 .کند شناسایی دهد، انجام خود کلیدی ذینفعان ارضای برای باید که را هایی فعالیت توانست

 فلسفه سازمان، نهایی اهداف که است عباراتی و جمالت سازمان مأموریت: سازمان مأموريت بيانيه نظيم

 موارد، این بر عالوه. کند می مشخص را ذینفعان نیاز به پاسخگویی نحوة و سازمان بر حاکم ارزشهای وجودی،

 بر توافق. کند می هموار را مؤثر و سازنده فعالیتهای و ها بحث بستر و ساخته مرتفع را سازمانی درون اختالفات

 را آن کارکنان خصوصاً سازمان ذینفعان توجه و انگیزش و سازد می همسو را آن فعالیتهای تمام سازمان، مأموریت

 .دهد می زایشاف

 بر عالوه فوتبال موفق بازیکن یك. است شرایط شناخت کردن عمل استراتژیك اساس :سازمان محيط شناخت

 و قوت نقاط و مقابل تیم شرایط کند می سعی دارد، آگاهی خود تیم اعمای از یك هر وظایف و ها توانایی از اینکه

 لحظه هر در بازی، در شدن پیروز یعنی ذهن در موریتمأ این داشتن با و دریابد را آن افراد از یك هر ضعف

 شرایط باید گردد موفق خود مأموریت به رسیدن در نیز سازمان یك اینکه برای. دهد انجام را حرکت بهترین

 سیاسی، شرایط قالب در سازمان خارجی محیط مرحله، این در. نماید شناسایی خوبی به را خود بر حاکم

 تعیین سازمان برای آنها ضعف و قوت نقاط و گرفته قرار بررسی مورد نولوژیکیتک و اجتماعی اقتصادی،

 ها، خروجی ها، ورودی قالب در نیز داخلی محیط مرحله این در سازمان، محیط شناخت راستای در. گردند می

 .گیرند می قرار مطالعه مورد سازمان عملکرد و فرایند

 



 
 

                    
 

 

21 

PARS 

 

 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

. است استراتژیك ریزی برنامه فرایند قلب مرحله این :سازمان روي پيش استراتژيك موضوعات تعيين

 خدمات یا محصول ارزشها، مأموریت، اختیارات، بر که هستند اساسی و سیاسی تصمیمات استراتژیك موضوعات

 این هدف. گذارد می تأثیر مدیریت یا سازمان مالی، منابع تأمین ها، هزینه کنندگان، استفاده یا مراجعان شده، اراله

 .است مواجه آنها با سازمان که است هایی انتخاب تعیین مرحله

 اقداماتی باید سازمان روی پیش استراتژیك موضوعات از یك هر به پرداختن منظور به :استراتژيها تعيين

 در. شوند می نامیده استراتژی اقدامات این. شوند می بیان. . .  و طرحها اهداف، ها، برنامه قالب در که گیرد صورت

 که منابع های تخصیص یا تصمیمات فعالیتها، ها، برنامه سیاستها، اهداف، از قالبی از عبارتست استراتژی عواق

 تحت توانند می ها استراتژی. دهد می انجام را آن چرا و دهد می انجام کاری چه چیست، سازمان کنند می مشخص

 .شوند تعریف متفاوتی زمانی محدودة و وظایف سازمانی، سطوح

 از اما شود انجام استراتژیها، تعیین مرحله قبل، مرحله قالب در تواند می مرحله این :اقدامات و طرحها شرح

 و طرحها تعریف قالب در آن اجرای و رسد می پایان به استراتژیها تعیین با استراتژیك ریزی برنامه کار که آنجایی

 از دیگر عبارت به. است گرفته صورت تفکیك این شود می انجام شده تهیه برنامه استراتژیك مدیریت و اقدامات

 منظور به مرحله این در. گردد می استراتژیك مدیریت و برنامه اجرای به مربوط برایسون مدل از بعد به مرحله این

 . گردد می تعریف اقدام و طرح تعدادی شده انتخاب استراتژیهای از یك هر اجرای

 بکارگیری صورت در سازمان آینده شرایط از توصیفی مرحله، این رد :آينده براي سازمانی دورنماي تنظيم

 موفقیت دورنمای توصیف این. شود می اراله سازمان، منابع و نیرو تمام از استفاده و شده تدوین های استراتژی

 دقواع از بعمی عملکرد، معیارهای اساسی، های استراتژی مأموریت، از شرحی آن در که شود می نامیده سازمان

 دورنمایی، چنین تنظیم صورت در. شود می اراله کارمندان همة نظر مد اخالقی استانداردهای و مهم گیری تصمیم

 به رسیدن در افراد نیروی و انگیزه همسویی و پویایی رود، می آنها از انتظاری چه که دانست خواهند سازمان افراد

 .یابد می کاهش مستقیم نظارت به نیاز و آمده وجود به سازمان اهداف

 اساس بر و هشتم مرحله در شده تدوین اطالعات از استفاده با مرحله این در :يكساله عملياتی برنامه

 کنترل و مدیریت آن اساس بر و شده تهیه عملیاتی برنامه یك گیران، تصمیم توسط شده تعیین های اولویت

  ]9[.شود می انجام اقدامات و طرحها



 
 

20 

PARS 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 فصل دوم

 وظایف فرعی استخدام
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 كاركنان بخشی اثر بر آن تاثير و شغل طراحی اهداف
 با ارتباط در انیبازرگ و صنعتی ، آموزشی ، اداری سازمانهای ارشد مدیران و انسانی منابع مدیران از بسیاری

 برایشان سواالتی طبعا و بینند می مواجه بامشکالتی را خود همواره ، سازمان و کارکنان کارآیی و عملکرد کاهش

 :شود می مطرح

 داد؟ افزایش را سازمان اثربخشی و کارآیی آن تبع به و کارکنان عملکرد توان می چگونه* 

 ؟ گفت پاسخ آنان شغلی رضایت افزایش راستای در کارکنان انسانی نیازهای به توان می چگونه* 

 داد؟ کاهش دهد می انجام که کاری و خود میان ناسازگاری توان می چگونه* 

 ترک و کاری غیبت مانند- موثرند سازمان و آنان عملکرد کاهش در که - انسانی مشکالت با مقابله راههای* 

 کدامند؟... و ناخشنودی کار، ضعیف کیفیت ، خدمت

 ایجاد ، تشکیالت و تجدیدسازمان چون دیگری راههای دنبال به باید آنکه یا ؟ است حل راه حقوق افزایش آیا* 

 بود؟ کارکنان نیازهای به پاسخ راستای در مشاغل ماهیت بهبود اساسا یا مدیریت بهبود کار، مناسب محیط

 مند نظام و زنجیروار طور به موسسه و مانهرساز در انسانی منابع مدیریت نظام های زیرمجموعه اینکه به باتوجه

 متناسب طور به باید شاغل و شغل به مربوط ازفرآیندهای هریك لذا دارند مستمر تعامل و بوده مرتبط یکدیگر به

 یافته مهارت ، دیده آموزش ، شده جذب انسانی نیروی اگر حتی صورت این درغیر شوند، گرفته درنظر متوازن و

 مدیران کوششهای تمام نشوند، گرفته کار به انسانی عوامل و شغلی ویژگیهای براساس شده نگهداری خوب و

 .شد خواهد آب بر نقش دلسوزیها تمام و بود بیهوده سازمانها و انسانی منابع

 باید مشاغل. هستند آن انسانی منابع و سازمان پیونددهنده و سازمان هر زیربنای سنگ مشاغل دانیم می

 و سازمان اینکه برای. باشد نیز آنان انسانی نیازهای سایر به پاسخگویی ابزار و کارکنان رآمدید منابع نمایانگر

 زندگی کیفیت حصول. سازند فراهم را باال کاری زندگی ،کیفیت مشاغل باید یابند دست منافع این به کارکنان

 و کارآیی بر هم که اثربخش شغلی مجدد طراحی. شوند طراحی خوبی به مشاغل که است آن مستلزم باال کاری

 این در باشد، رفتاری ویژگیهای و انسانی عامل نیازهای بر منطبق باید گذارد می اثر کاری زندگی کیفیت بر هم

 مالی مدیریت یا خام مواد مدیریت از ومهمتر تر پیچیده که - انسانی منابع مدیران و متخصصان نقش صورت

 اثر سازمان و آنها عملکرد بر کارکنان رفتاری تفاوتهای و نیازها گیها،ویژ چه بگیرند تصمیم که است آن - است

 .سازند برقرار کارکنان نیازهای بر منطبق رفتاری عوامل و شغلی عوامل بین مطلوب توازنی وبتوانند گذارند می

]1[ 
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 : شغل طراحی تعريف
 مشاغل میان روابط و ها وشر ماهیت، تعیین: »است شده تعریف چنین( 5333) 9دیویس توسط شغل طراحی

 .«شاغل شخصی و اجتماعی الزامات عالوه به سازمانی و فناوری الزامات سازی براورده منظور به

 و عملیاتی کارایی وری، بهره خصوص در سازمان الزامات کردن براورده نخست،: دارد هدف دو شغل طراحی

 در موفقیت به نیاز ارضای و بودن چالشی و ذابیتج به افراد نیازهای ارضای دوم، و خدمات؛ یا محصول کیفیت

 مرتبط یکدیگر به اهداف این که است روشن(. انجامد می -کار خوب انجام به تعهد -شغلی تعلق به که) شغل

 .است سازمان نیازهای با فرد نیازهای سازی یکپارچه شغل، طراحی از کلی هدف و هستند

 
 نیازهای یا سازمان نیازهای تا شوند انجام باید که وظایفی -کار نجاما نیازهای تحلیل از شغل، طراحی فرایند

 توان می چگونه که بپردازد موضوع این به تواند می سپس شغل طراح. شود می آغاز -شود برآورده کاری واحد

 که آنان برای وری بهره و عملکرد بهبود به نگاه با را درونی انگیزش سطح بیشترین که نهاد بنا ای گونه به را مشاغل

: شود توجه نیز شغل طراحی مهم هدف دیگر به است الزم همچنین. کند فراهم دهند، انجام را آن موظفند

 کیفیت بهبود با مهم این. کنند می کار آن در که افرادی به نسبت سازمان اجتماعی های مسئولیت کردن برآورده

 کارایی به هم است، کرده گزارش( 5379) 1سونویل که طور همان که، هدفی شود؛ می برآورده کاری زندگی

 امروزه هرچند باشد، شغل شرح است ممکن شغل طراحی دستاورد. انجامد می کارکنان رضایت به هم و عملکرد

  ]1[.است شغل نمایه توسعه و ها نقش بر بیشتر تأکید
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 ؟ چيست شغل طراحی انواع 
 به و باشد آن انسانی ومنابع سازمانی مشکالت برای ندینیروم حل راه تواند می شغل طراحی آیا که مطلب این

 در که - کار ماهیت و شغلی عوامل جانبه همه شناخت محتاج شود، گرفته بهره آن از قوی راهبرد یك عنوان

 شغل مجدد طراحی همینطور و شغل طراحی تعریف از قبل لذا.  است- شوند می شناسایی شغل تحلیل و تجزیه

 : است ضروری چندنکته ذکر

 .دارد کارکنان شرایطفردی و سازمان شرایط دیگر و محیط با تعامل به بستگی کار ماهیت - اینکه اول

 مورد صالحیتهای مسئولیتها و ،روابط وظایف رفتارها، فعالیتها، یعنی ;کار محتوی:  شامل کار ماهیت - آنکه دوم

 رضایت و ترفیع ، حقوق یعنی کار انجام جهت ایدیع و مزد  تجارب و توانالیها مهارتها، یعنی کار انجام نیاز

  ]1[.شود می مطلوب و حقیقی

 

 : ابتدايی شغل طراحی - الف

 معلومات ، دانش مهارتها،) کار انجام نیاز مورد ،صالحیتهای(روابط ، وظایف فعالیتها،) کار محتوی ، شغل طراحی

 می تلفیق سازند، برآورده را سازمان و کارکنان تیاجاتاح که طریقی به را(  وغیرواقعی واقعی) مزد و( تواناییها و

 .کند

 و وظایف آن انجام ،روشهای شغل هر خاص وظایف ، آن طی که دانست فرآیندی توان می را شغل طراحی

 .شود می تعیین سازمان فعالیتهای سایر با شغل آن ارتباط چگونگی

 مورد شغل عوامل و شود می حاصل شغل تحلیل و هتجزی از که اطالعاتی از بااستفاده ، فوق تعاریف براساس

 گروهی یا شغل یك مسئولیتهای و وظایف که شود می انجام صورت بدین شغل طراحی گیرد، می قرار شناسایی

 .گردد می مشخص سازمان فعالیتهای سایر و آنها بین روابط و یکدیگرتنظیم به وابسته مشاغل از

 گذشت از پس ولی دهند می ادامه آن به مدتی تا و کنند می آغاز دلگرمی با را کار ابتدا در افراد سازمان هر در

 دیدگاه در صنعتی مهندسان که مسایلی از یکی.شود می نمودار سازمانی مشکالت و مسایل بسیاری ، زمان

 یا کنندن کار خود توانایی حد از بیش کارگران که بود این داشتند تکیه آن بر بیستم قرن اوایل در علمی مدیریت

 روشهای وتحلیل تجزیه به مناسبت همین به. باشد افراد توانایی حد در شغل ویژگیهای و خصوصیات عبارتی به

 اشتباه رساندن حداقل به برای اصول این مجموعه. کردند تدوین را شغل طراحی اصول از بسیاری و پرداختند کار

 ، این باوجود. برسد حد باالترین به کارآیی که دبو کار در شده تلف حرکت و زمان سازی کمینه و کاری های

 بسیاری به سرانجام و پسندیدند نمی بود شده طراحی علمی مدیریت برپایه که را مشاغلی ، کارگران از بسیاری
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 فردی آرمانهای دادن دست از مفهوم به سازمانی هدفهای به رسیدن که کردند می تصور زیرا ننهادند آنهاگردن از

 . است

.  برگردیم گذشته به اندکی است اصلح شویم آگاه کار مهندسی دیدگاه از و شود روشن بیشتر موضوع اینکه برای

 نظر از کوچکتر هرچه اجزای به کار برتقسیم مبتنی دیدگاه شغل طراحی دادن نشان برای نمونه روشنترین

 نمونه از یکی. شود می تقسیم خرد های وظیفه به است امکانپذیر که آنجا تا کار فناوری این در.  است مهندسی

 اسمیت آدام که است کار نحوه تغییر به مربوط توضیحات در آن منافع و شغلی ازتجزیه استفاده بارز های

(ADAM SMITH 5773)تولید کارگاه دریك اسمیت آدام ، کاری تغییر این در. کرد اعالم را آن بار نخستین 

 تمام هریك که کارگران. داد قرار موردمطالعه بودند، سنجاق تهیه غولمش تنهایی به هریك که را نفر ده سنجاق

 خرد وظایف به کار باتجزیه. کردند می تولید سنجاق بیست تا یك بین هریك روز در دادند، می انجام را وظیفه

 : شد زیرتحلیل صورت به کار ، تخصصی

 
 حد از بیش افزایش بلکه نبود سنجاق ساخت ریفناو کرد جلب خود به را اسمیت آدام توجه آزمایش این در آنچه

 پس آن از که شد باعث موضوع این اگرچه. بود کوچکترتخصصی مشاغل به کلی وظیفه تجزیه نتیجه در محصول

 انجام و اندازه از بیش گرایی تخصص دیگر، سوی از ولی شود توجه پیش از کاربیش کردن تخصصی و تجزیه به

 .بود شده کار به نسبت کارگران بیگانگی و بیزاری ، سستی سبب کاریکنواخت دادن

 عوامل به بیشتر کارآیی کسب جهت در بیستم قرن آغاز در مدیریت دانشمندان سایر و تیلور ، اسمیت آدام از بعد

 طراحی روشهای بهترین کشف به را خود تحقیقات غالب آنها. داشتند توجه شغل های طراحی در سازمانی

 وجود به را صنایع مهندسی نام به جدیدی اصول ، فیلم کرونومتر، با آنها موفقیت.دادند اختصاص کارآمد مشاغل

 راه این از بودتنها معتقد بود داده قرار مشاغل طراحی مبنای تخصص براساس را کار تقسیم که نیز تیلور.آورد

 اضافی حرکات که است آن هرشغل برای طرح بهترین و داشت خواهند را بازدهی بیشترین کارکنان که است

 تاکید مورد مشاغل طراحی در تیلور که است مواردی ازجمله زیر نکات. باشد کرده حذف را آن دادن انجام برای

 :داد قرار
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 ;آنهابرآمد عهده از وجه بهترین به بتوان که شود محدود مسئولیتهایی و وظایف به باید شغل* 

 ;باشد ختهآمو را شغل هر خاص مهارتهای و فنون باید شاغل* 

 ;شود کاسته غیرضروری حرکات تعداد از که طوری شود، داده قرار کارکنان دسترس در باید کار وسایل و ابزار* 

 .گردد استفاده سنجی زمان ، سنجی حرکت روشهای از باید کار گیری اندازه در* 

 :کرد خالصه اینگونه شغل طراحی عنوان تحت توان می را ها یافته این

 این. دارد تاکید کارکنان یادگیری نحوه و آموزش کار، نیروی های هزینه ، زمان ، کارآیی بر زمانیسا متغیرهای

 که زمانی بخصوص شغل طراحی نوع این. است حاکم مونتاژ خط عملیات در گسترده طور به هنوز عوامل

 (.5 شماره نمودار) است اثربخش هستند، کمی صنعتی تجربه یا سواد دارای کارگران

 شود می محصول و نتیجه باالبردن سبب کار در گرایی تخصص شد ذکر پیشین سطور در که طور همان تهالب

 مکتب از پس منتقدان.  است بوده مدنظر محصول باالبردن جز به ای زمینه در همیشه کارگران بر آن تاثیر ولی

. هستند نگران شود می شغل یطراح در شدن تخصصی اندازه از بیش ازاستفاده که جانبی آثار درباره کالسیك

 اثر ، آورده عمل به مشاغل زیاد شدن تخصصی درباره که تندی انتقاد در( CRIS ARGYRIS) آرگریس کریس

 .دارد می بیان سازمان در افراد شخصیت بر را آن

 

 : شغل دوباره طراحی - ب

 تشکیالت در تجدیدنظر یا تازه فناوری سبب به کندخواه تغییر شغلی هرگاه است معتقد( HACKMAN) هکمن

 است شده انجام کار مجدد طراحی که شود می گفته ، انسانی منابع وکارشناسان مدیران نظر براساس یا سازمانی

 ; آن هدف که باشد خاصی مشاغل تغییر شامل که شود می اطالق فعالیتی هرگونه به شغل دوباره لذاطرحریزی. 

 . کاراست ضمن بیشتر وری بهره نیز و کارکنان کاری تجربه کیفیت افزایش

 که دارد مشاغل در ایجادتغییرات برای کوششهایی آن به اشاره شغل دوباره ریزی طرح ، فوق تعریف براساس

 و سازماندهی ، ریزی برنامه بیشتر بتوانندبااستقالل که ای گونه به) تازه مسئولیتهای پذیرش برای را کارکنان

 .سازد آماده ،(کنند خود کار بر نظارت

 طراحان.  است شغل ورفتاری محیطی ، سازمانی نیازهای دهند، می قرار مدنظر شغلی مجدد طراحیهای که آنچه

. باشند ارضاءکننده هم و مولد هم که کنند می مشاغلی خلق در سعی و داده قرار توجه مورد را عوامل این شغل

 که است بدینگونه شغل طراحی در آن هوممف که شود می دیده عوامل ازاین برخی میان هم هایی جابجایی

 شغلی رضایت و کارآیی. کنند می ایجاد را کمتری یا بیشتر خاطر رضایت دیگر مشاغل از ازمشاغل بعمی

 طراحی خوبی به که مشاغلی. است شده طراحی خوب حد چه تا شغل یك که دارد دربر را نتیجه این کارکنان
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 بیگانگی ، کیفیت کاهش ، شغلی ناخشنودی ، بیشتر،شکایات غیبت کمتر، کارآیی به است ممکن باشند نشده

 .بیانجامد انسانی و سازمانی مشکالت سایر و کار به نسبت

 و اجتماعی - فرهنگی انتظارات ، کارکنان بودن دسترس در و توانایی به توجه ، سازمانی عوامل بر عالوه

 های طراحی در باید انسانی منابع ومتخصصان مدیران که هستند محیطی عوامل جمله از اقتصادی مالحظات

 فراهم ای گونه به را کار محیط رفتاری پژوهشهای از بااستفاده مشاغل طراحان. دهند قرار مدنظر شغلی دوباره

 رفتاری و روانی نیازهای به توجه که اند داده نشان تحقیقات. شود کمك فردی نیازهای ارضای به تا کنند می

 اختیار و کار،استقالل هویت و اهمیت ، تنوع چون ویژگیهایی که است شده باعث شغل مجدد های درطراحی

 آن از بیش که را مشاغلی گفت توان می کلی طور به. گیرد قرار بسیار توجه مورد ، شغلی نتایج از آگاهی و عمل

 دید از کارمند شغلی رضایت و ، مهندسی دید از بیشتر کارآیی برای بود، شده تجزیه کوچکتر بخشهای به و ساده

  ]3[.سپارند می کارگر یا کارمند یك به مثال را آن مسئولیت و گذارند می هم کنار را رفتاری علوم

 

 رفتاري ويژگيهاي
 چگونگی باید گذارند، می اجتماعی های سیستم جمله از و ها سیستم بر ای عمده تاثیر نهادها و سازمانها چون

 بیشتر بررسی. نشود آن انسانی نیروی و جامعه متوجه زیانی که باشد نحوی به نهادها و سازمانها این فعالیت

 در انسانی نیروهای از استفاده و سازماندهی چگونگی در ما مدیران از گروهی که دهد می نشان مدیریتی قمایای

 کشاندو می اللنحا به تدریج به را سازمانها ، مشکل این و هستند مشکل دچار مدیریت و سازمان فرآیندهای

 .شوند می آن افراد و جامعه های سیستم دیگر دیدن آسیب باعث

 ، استخدام و ،گزینش شغل طراحی و تحلیل و تجزیه ; چون انسانی منابع فعالیتهای که داشت اذعان باید

 و ردیف توانالیهای و انسانی نیازهای به توجه به بستگی قویا انسانی نیروی کاربرد و بهسازی عملکرد، ارزشیابی

 . است مشاغل و افراد بین سازگاری و تطبیق توان درواقع توانالیها و نیازها این. دارد رفتاری

 های دوره اجرای و طراحی براساس و گرفته زیرنظر دقت به آموزش از قبل را افراد قابلیتهای مربیان و مدیران

 قدرت با آموزش مساله که نندک می حاصل هستند،اطمینان شغلی مطلوب طراحیهای بر منطبق که آموزشی

 ، شده اراله آموزشهای که گردند می مطمئن نیز آموزش از بعد. باشد داشته همخوانی افراد توانالیهای و فراگیری

 میزان سنجش بنابراین.  است بخشیده بهبود و داده توسعه شغلی نیازهای جهت در بیشتر افرادرا توانالیهای

 پیش نتیجه در و موقعیتها قراردادن مدنظر همراه به انگیزش و(  نگرش و صیتشخ) فردی تفاوتهای و توانالیها

 . است انسانی منابع مدیریت فعالیتهای هدف مهمترین نیازها، و قابلیتها این از ناشی آینده رفتارهای بینی
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 نکته چند آید می عمل به افراد کاری زندگی بهبود و شغل مجدد طراحی برای که کوششهایی در بنابراین

 نیازهای توان می آنها میان از که هستند گوناگون نیازهای دارای افراد ; اینکه نخست.  است توجه شایان ضروری

. باشند نیازها اینگونه از فارغ توانند نمی مشغولند کار به که افرادهنگامی. آورد نظر در را احساسی و اجتماعی

 بیندو می آن در را خود پیشرفت دارد، عالقه آن به که رگزیندب را کاری فرد که شود می نیازهاسبب این به توجه

 رفتار مستقیم طور تواندبه می شغل مجدد طرحریزی ; آنکه دوم کند، کوشش و تالش آن خاطر به تواند می

 محدودیتهای بند پای دهند می انجام که کاری در افراد. کند حفظ پایدار تغییر پایه بر را آن و دهد تغییر را افراد

 عوامل بر تاکید جای به شغل مجدد طراحی در.  است آورده فراهم آنان برای شغلی طراحی که هستند ای ویژه

 خو جدید شغل در تازه رفتارهای با تدریج به رود می گمان و است شغلی بررفتارهای تکیه ، سازمانی صرف

 در کار درباره فردرا نظرات ریجاتد و بوده مشخص مثبت رفتارهای کننده تقویت خود ، وظایف ساخت و گرفته

 تغییرات سبب شغل مجدد طراحی واسطه به سازمانی تغییر نوع هر ; آنکه سوم. دهد می تغییر مثبت جهت

 بناچار آید می پدید سازمان کاری ساخت و بافت در که وتغییراتی شغلی دوباره ریزی طرح با. شود می دیگری

 اینگونه. بپذیرند را کاری زندگی تازه های شیوه و کنند تجدیدنظر خود ارتباطهای در باید زیردستان و سرپرستان

 برداشته میان از تازه حلهای راه اندیشیدن با سازمان مشکالت از بسیاری که شود می سبب شغلی مجدد طراحی

 آن کردن دار خدشه از و دارد می منظور کامال را افراد انسانی شان شغل دوباره طراحی ; اینکه آخر نکته و شود

 انگیزه گاهی شود، می انجام سازمانها در کارکنان روحیه باالبردن برای که کوششهایی همه با. کند می جلوگیری

 .شود می گرفته نادیده فرد خودشکوفایی و رشد انگیزه ویژه به باال درحد انسانی های

 و کنند ترقی و رشد افرادانسانی ورتص به کارکنان که آورد می پدید را فرصتهایی افراد برای شغل دوباره طراحی

 نیست شغلی طرحریزی اصلی هدف هرچند رشدفردی. دهند افزایش را خود شخصی ارزش و شایستگی حس

 کارکنان شکوفایی و رشد و انسانی نیروی پرورش اهمیت و ضرورت ، هرسازمان اهداف از یکی تردید بدون ولی

 زندگی وکیفیت دهد یاری هدف این به دستیابی برای را انسازم تواند می شغل دوباره طرحریزی که است آن

  ]3[.بخشد اعتال را کاری

 

 كاركنان نيازهاي - 3

 براساس آنان اگرانتخاب و شوند می گمارده کار به وظایف شرح براساس افراد که کنیم استدالل چنین اگر

. باشند داشته را محوله وظایف ایفای ییتوانا که داریم توقع قاعدتا باشد تخصصی و فنی شایستگیهای و صالحیتها

 بهره با کار انجام معنی به و نست کافی ولی است الزم اگرچه تخصصی و فنی صالحیت داشتن که دانست باید اما

 تخصصی توانالیهای با مرتبط و تعامل در همواره رفتاری و فردی ویژگیهای و انسانی عامل بلکه نیست باال وری
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 راستای در آن به مرتبط ونیازهای انسانی عامل اگر که بنحوی کند می ایجاد متقابلی هایواکنش و گیرد می قرار

 در ، داشت خواهد دنبال به ثمربخشی و کارآیی ، ،تجانس همخوانی باشد، فنی شایستگیهای و تخصصی توانایی

 .آمد خواهد ببار ناکارآمدی و کار از ،بیگانگی تعارض تماد، صورت غیراین

 و فراوان استعدادهای درسازمانها ما. متفاوتند خویش واقعی عملکرد و بالقوه تواناییهای و مهارتها در ادافر میدانیم

 که هنگامی. باشد مدیریت و کارکنان دوجانبه هدف باید مطلوب و معقول تناسب.  داریم مشاغل از بسیاری انواع

 پیچیدگیها این مدیران چنانچه. مولدترند و رورترمس ببرند، کار به را خویش واستعدادهای مهارتها بتوانند افراد

 و رهبری - انگیزش که دارد وجود امکان این بگیرند، نادیده وظایف تقبل در را افراد متفاوت واستعدادهای

 یك کارکنان روانی نیازهای تمامی که انتظارداشت توان نمی هرگز البته. کنند اعمال غلط نحو به را ارتباطات

 به باتوجه را کارکنان که دارند را عمل آزادی این ای مالحظه قابل طور به مدیران ولی شود برآورده کامال سازمان

 در گرددولی می تعیین سازمان برنامه روی از معموال کارکنان سازمانی پست. کنند جابجا شده طراحی مشاغل

 .یابد انطباق کارکنان روانی یازهاین با که کرد طراحی ای گونه به را مشاغل که دارد وجود امکان این حال عین

 می که را(  انگیزش و ،نگرش شخصیت چون) کارکنان رفتاری ویژگیهای و فردی تفاوتهای در موثر عوامل برخی

 بگذارند، تاثیر مشاغل تصدی هنگام به افراد رفتاری قوی توانمندیهای صورت به نیازها تفسیر چگونگی بر توانند

  ]3[:شود می اشاره اختصار به ذیال
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 : شخصيت - الف

 مجموعه عبارت توان می را شخصیت و.  است رفتاری و فردی تفاوتهای ایجاد در موثر عوامل از یکی شخصیت

 و گیرد قرار استفاده مورد بایکدیگر اشخاص مقایسه برای تواند می که دانست مشخص ویژگیهای و صفات از ای

 ، زندگی سخت شرایط و مصالب با مواجهه در مثال. فرددرآورد به منحصر موجود یك صورت به را شخصی هر

 جنب به دیگری و گوید می بدوبیراه روزگار به و دهد می سر ناله و آه گیرد،دیگری می پیش شکیبایی یکی

 اهمیت درمدیریت جهت آن از شخصیت مفهوم. بخشد رهایی ورطه آن از را خود کوشد می و افتد می وجوش

 .دارد مشکالت با مقابله در فرد وواکنش ارزیابی ، ادراک چگونگی در ای عمده نقش مدیران ثراک نظر به که دارد

 ، اجتماعی ،عاملهای زیستی عاملهای ، شخصیت های کننده تعیین مهمترین گفت توان می دیگر عبارت به

 فیزیکی ژگیهایوی و داشته اثر انسان رشدشخصیت و گیری شکل در وراثت. هستند موقعیت و فرهنگی عاملهای

 دوران های تجربه چون اجتماعی عوامل.  است موثر خودش به نسبت انسان احساس چگونگی بر قیافه و قد چون

 .موثرند اجتماعی پویالیهای بر نیز فرهنگی عوامل و کنند می بازی انسانها آینده زندگی در را مهمی نقش کودکی

 ناشناخته بیشتر تاثیرگذاری این. گذارند می اثر شخصیت بر نیز موقعیتی عوامل ، فوق گانه سه عاملهای بر عالوه

 چگونگی ، این باوجود. سازند می آشکار را شخصیت مخفی ویژگیهای موقعیتی عوامل. است بینی پیش غیرقابل و

 از هریك در عوامل این ضعف و شدت و(  اکتسابی چه و موروثی چه) شخصیت سازنده عوامل و عناصر ترکیب

 که جایی تا سازد می یکسان و ثابت نسبتا رفتاری دارای و کند می متمایز خویش همنوعان دیگر از را انسانهاوی

 پیشامد یا خاص موضوع یك با دربرخورد آن براساس و بپردازند بینی پیش به او مورد در توانند می مدیران

 . داشت خواهد رفتاری و سلوک چه وی که کنند حکم یعنی نمایند، بینی پیش را فرد واکنش ، معینی

 

 : نگرش - ب

.  است کارکنان نگرش یا تلقی دارد،طرز مدیران برای زیادی اهمیت که رفتاری و فردی تفاوتهای از دیگر یکی 

 که است خاص ای گونه به اشخاص یا ها پدیده با دربرخورد فرد رفتار پایدار حاالت همان نگرش یا تلقی طرز

 یك یا دیگر شخص به نسبت منفی یا مثبت دیدگاه دلیلی هر به شخص ستا ممکن.  اوست های تجربه حاصل

 قصدتشکیل و شناخت ، عاطفه جزء سه از که داند می حالت یك را نگرش ، سنتی دیدگاه. باشد داشته شیئی

 سنتی نظریه با( SALANCIK ANDPFEFFER) ففر و ساالنسیك نامهای به محققان از دونفر البته.  است شده

 حالتهای ها تلقی طرز که است نداده نشان تحقیقات نتایج آنها نظر به. نیستند موافق نگرش شربم و حالت

 آنها عقیده به بلکه. کنند می منعکس را فرد پاسخهای پیوسته صورت به که باشند اجزایی از متشکل پایدار

 معتقدندمحیط محقق دو این(.  موقعیتی دیدگاه) هستند جامعه پرداخته و ساخته واقعیتهای حاصل نگرشها
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 می اجتماعی اطالعات از بااستفاده.  است افراد تلقی طرز دهنده شکل که کند می فراهم را اطالعاتی اجتماعی

 فرد توجه که شود می موجب اطالعات اینگونه کاربرد.کرد توصیف را جامعه قبول قابل رفتارهای و نگرشها توان

 در که گردد می نگرشهایی و رفتارها ایجاد موجب نهایت در و دشو جلب( محیطکار مثال) خاصی تلقی طرز به

 وسیله به هم نگرشها که است آن حاضر حال در غالب نظریه. باشد داشته غالب حالت موردنظر مجموعه

 .گیرد می شکل اجتماعی اطالعات هم و کار محیط عینی ویژگیهای

 در و دارند تفاوت یکدیگر با رفتارهایشان و ها تلقی زطر در سازمان در مختلف افراد بپذیرند که ماست مدیران بر

 .دهند قرار مدنظر سازمان اهداف راستای در را نگرشها این ، شغلی طراحیهای

 در آنان تفاوتهای است ممکن ، کنیم می مشاهده مشاغل در را کارکنان از گروهی که هنگامی:  انگیزش - ج

 که حالی در دهند می انجام عالی سطح رادر کار افراد از برخی. دساز حیرت و شگفتی دچار را ما عملکردهایشان

 را توانالیهایی و صفات که است بدیهی داد؟ توضیح باید چگونه تفاوتهارا این. ندارند مطلوبی چندان بازده دیگران

 صرف زا بیش چیزی لیکن. باشد برونگرا و پرخاشجو ، باهوش است ممکن فرد.  دهیم می نسبت مولد کارکنان به

 باید انگیزش مفهوم به که اینجاست در. شود می تفاوت باعث که است میان در ارادی چیز یك یعنی توانایی

 . .کرد رجوع

 که باشد باید ای گونه ،به است مدیر اولیه وظایف از که کارکنان در انگیزه ایجاد هدف ، مدیریت نظر نقطه از

 عملکرد. برساند ممکن سطح باالترین به را عملکردآنان و باشد اشتهد سازمان برای را نفع بیشترین کارکنان رفتار

 :دارد انگیزش به تام بستگی محیط، آمادگی و فرد توانایی بر عالوه هم

 
 عملكرد از تابعی(  انگيزش x توانايی x محيط آمادگی) 

 ثانیا(  انگیزش) دهد انجامرا کار که بگیرد تصمیم باید اوال برسد انگیزش از باالیی سطح به فردی اینکه برای

 اختیار در را کار انجام مناسب شرایط و وسایل ثالثامواد، و( کار انجام مهارتهای و توانایی) دهد انجام را کار بتواند
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 یا انگیزش بدون توانایی. زند می لطمه عملکرد به فوق عوامل از هریك فقدان(. محیط آمادگی) باشد داشته

 .کند نمی تممین را باال سطح ولیدت ، توانایی بدون انگیزش

 های جنبه نگران که شد می تلقی فردی کارمند. آمد پدید انگیزش مورد در نو دیدگاهی انسانی روابط جنبش از

 بسیار کارکنان باشد، مطلوب و خوشایند وسازمانی مادی محیط اگر.  است شغل و فرد میان متقابل و اجتماعی

 اقتمایی رویکرد به امروزه که شد منجر چیزی به انسانی روابط جنبش سنتی یها شیوه رد. شوند می برانگیخته

(CONTINGENCY APPROACH)که دارد وجود مطلب این اقتمایی اندیشه بطن در.  است شده موسوم  .

 شیوه این کاربرد از سازمان هدف.سازد می را شغل که است سازمان محیطی و اجتماعی شرایط هم انگیزش عامل

 را الزم توانالیهای و مهارتها کارکنان اینکه از اطمینان حصول. است شغل و فرد میان تناسب اکثررساندنحد به ،

 این محیط اینکه از اطمینان حصول برای و کنند می استفاده آموزش و گزینش فرآیندهای و عوامل از دارند،

 . است نحوشایسته به عملکرد به اداشپ دادن و مناسب ای گونه به شغل طراحی مستلزم ، است افرادبرانگیزنده

 

 رفتاري و شغلی ويژگيهاي متقابل ارتباط - 4

 باید کنند کمك سازمان به مطلوب کار نیروی نگهداری و دستیابی در انسانی منابع واحدهای که باشد قرار اگر

 طراحی هنگام به کارکنان فردی ویژگیهای و شغل خصوصیات از کاملی درک انسانی منابع مدیران و متخصصان

 افزایش موجبات یکسو از شغلی و فردی ویژگیهای مناسب ترکیب با توان می صورت این در. باشند داشته شغل

 ، برکارکنان فرآیند این مثبت تاثیر واسطه به دیگر، سوی از و کرد فراهم را وری بهره و عملکرد وارتقا کیفیت

 را مطلوب رفتار و روحیه باال، ،انگیزه خشنودی منجمله یانسان منابع مدیریت در انسانی مشکالت کاهش اسباب

 .کرد مهیا

 که بودند محققانی اولین جمله از( MILTON BLOOD) بالد میلتون و( CHARLES HULIN) هیولین چارلز

 کاری نگرش که افرادی آنها، نظر از. دادند قرار بررسی مورد کارکنان میان را انگیزش و رفتاری تفاوتهای نقش

 دارای که افرادی ترتیب همان به برخوردارند، پرتالش و پیچیده شغلهای پذیرش برای باالیی انگیزه از دارند قوی

 محققان. خواهندبود کمتری انگیزش و عالیق دارای قبلی شغل مشابه شغلی در هستند، تری ضعیف کاری نگرش

 مشهورترین. بشناسند را فردی یژگیهایوو تفاوتها شناخت راههای شواهد، این پرتو در کردند سعی نیز دیگری

 واکنش چگونگی در انگیزشی و روانی ویژگیهای داشتند عقیده بودندکه الولر ادوارد و هاکمن ریچارد محققان این

 به وسیعی استفاده انگیزش در نیاز تئوریهای از آنها بخصوص. دارند برعهده را مهمی ،نقش شغل برابر در فرد

 می برانگیخته رشد و خودیابی به نیاز مانند باال سطح نیازهای طریق از که افرادی کردند ثابت آنها. آوردند عمل
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 ضعیفی مرتبه نیازهای دارای که افرادی نسبت همان وبه هستند پرتالش و پیچیده شغلهای خواهان شوند،

 .شوند می برانگیخته مشاغل اینگونه به کمتر هستند

 تا آن دادن انجام نباشدو عادی و افتاده پا پیش که است خوب شغلی کارکنان نظر از رسد می نظر به اینك

 وجهه و باشد داشته وجود عمل وآزادی تنوع آن در ای اندازه تا و کند برانگیخته ، داشته فکر به نیاز حدودی

 و ارکنانک نیاز به توجه که آنجایی از بنابراین. سازد فراهم را شغلی پیشرفت امکان و باشد داشته خوبی اجتماعی

 کارآیی افزایش باشند، شده طراحی رفتاری ویژگیهای و نیازها این با متناسب که شغلی الزامات به توجه نیز

 تصمیم شغلی وظایف انجام نحوه درباره تا دهد می اجازه نیز کارکنان به و سازد می محقق را روشها و عملیات

 .کنند اصالح مبدا در خود را اشتباهی هرگونه و گرفته

 شغل ویژگیهای تئوری افراد رفتاری ویژگیهای مطالعات از بااستفاده اولدهام گریگوری همکاری با هاکمن ریچارد

 اراله ، است انسانی منابع روانی نیازهای بر مبتنی که(  است داده نشان 2 شماره نمودار در آن اصلی ابعاد که) را

 حاالت آنان عقیده به. دهند می تشکیل را تئوری اصلی ههست ، مهم روانی حاالت اولدهام و هاکمن نظر از. داد

 الگوی این در. است شغل ویژگیهای تاثیر تحت خود وظیفه به نسبت فرد واکنش چگونگی دهنده مزبورنشان

 خصوصیاتی دارای بیشتر شغلی هرچه که نحوی به است شده داده تشخیص کار ابعاد اصلی هسته پنج اساسی

 - روانی اساسی حالتهای پدیدآوردن برای شغل در موجود نیروی دارد، قرار آن یژگیو یا بعد هر در که باشد

  ]3[.بود خواهد بیشتر رفتاری
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 شغل طراحی اصول
 :اند کرده پیشنهاد شغل طراحی برای را اصل پنج این( 53۹1) 7اسمیت و 3رابرتسون

 انجام را ترکیبی وظایف و گوناگون ظایفو که افراد برای هایی فرصت کردن فراهم مهارت؛ تنوع بر اثرگذاری

 .دهند

 .۹طبیعی کاری واحدهای تشکیل و وظایف ترکیب وظیفه؛ هویت بر اثرگذاری

 .کارشان اهمیت از افراد سازی آگاه و طبیعی کاری واحدهای تشکیل وظیفه؛ اهمیت بر اثرگذاری

 .خود یکار سیستم تعیین برای افراد به مسئولیت دادن استقالل؛ بر اثرگذاری

 .بازخورد باز های کانال و خوب روابط نهادن بنا بازخورد؛ بر اثرگذاری

 نامیده 55"وظیفه الزامی مشخصات" که اند کرده شناسایی را مهم مشخصه شش( 5331) 54الورنس و 3ترنر

 و مهارت و دانش اختیاری، تبادالت الزامی، تبادالت استقالل، تنوع،: از عبارتند مشخصات این. شوند می

 و مشارکت اختیار، تنوع،: است برشمرده چنین را شغل متمایز مفهومی بعد چهار( 5379) 52کوپر. مسئولیت

 .هدف مشخصات

 :دارند شغل طراحی در را اهمیت بیشترین زیر، انگیزاننده مشخصات که دریافت توان می یکپارچه، دیدی اتخاذ با

 پذیری مسئولیت و خودکنترلی اختیار، استقالل،* 

 ها توانایی از استفاده *

 بازخورد* 

 مهم وظیفه بودن مهم به باور* 

  ]7[.شود می گرفته کار به شغل سازی غنی در که هستند رویکردی های  پایه اینها

 

 شغل طراحی رويكردهاي
 :از عبارتند شغل طراحی رویکردهای مهمترین

 .تنوع افزایش با همراه یکنواختی کاهش برای دیگر وظیفه به ای وظیفه از کارکنان حرکت: شغلی گردش

 تکراری کاری معنای و تنوع افزایش منظور به شغل یك در قبلی گسسته وظایف دوباره ترکیب: شغلی توسعه

 مسئولیت و اختیار تا رود می فراتر شغلی توسعه از اما بوده، شغل مشخصات رویکرد بر مبتنی: شغلی سازی غنی

 .آورد فراهم شغل یك برای را بیشتری

 کار مستقیم، سرپرستی بدون عمدتاً که خودگردان های تیم(: مستقل کاری های گروه) خودمدیریتی های تیم

 .است شغل سازی غنی از منطقی ای گستره تکنیك، این زیربنایی فلسفه. کنند می
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 از باالیی سطوح آنها، در که است هایی محیط در کاری های گروه ایجاد بر مبتنی: باال عملکرد با کار طراحی

 .رود می انتظار عملکرد

 ها مهارت توسعه در را خود کاربردهای گرچه شغلی، توسعه و شغلی گردش که شود می استنباط چنین طورکلی به

 مختلف انگیزشی مشخصات براوردن و درونی انگیزش به نیاز ریشه به توانند نمی دارند، یکنواختی کاهش و

 کاری های گروه شغل، سازی غنی به که شوند می ارضا زمانی حالت، ترینبه در مشخصات این. یابند دست مشاغل

  ]7[.شود پرداخته مناسب ای گونه به باال عملکرد با کار طراحی یا مستقل

 

 باال عملكرد با كار طراحی
 :است زیر های گام طی مستلزم( 53۹7) 51بوچانان توصیف براساس باال، عملکرد با کار طراحی

 نتایج و جدید تولید های روش یا فناوری قالب در است، موردنیاز که را آنچه ابتدا از یبروشن مدیریت،* 

 .کند تعریف موردانتظار

 تشویق کارکنان و حذف ممکن جای تا شغل( سرحدات) مرزی خطوط یعنی. شود ترویج شدن مهارته چند* 

 .کنند کسب جدیدی های مهارت تا ببینند آموزش و شوند

 آزاد، دید و جابجایی تا شوند جانمایی و انتخاب کرد، استفاده منعطف صورت به آنها از توان می که تجهیزاتی* 

 .شود میسر

 مسئولیت ها تیم این به. شوند اندازی راه عمو 52 حدود با خودگردان کاری های گروه و خودمدیریتی های تیم* 

 .شود واگذار تعمیرات و ارینگهد حدی تا و ایرادات یافتن آزمایش، و محصول مونتاژ برای کامل

 بخش دشوارترین این،) کنند استفاده استبدادی سبك جای به حمایتی سبك از بیشتر تیم رهبران و مدیران* 

 (.است آن اندازی راه در سیستم

 طور به ور، بهره واحدهای عنوان به کنند کمك ها تیم به تا شوند فراهم مواد تأمین برای پشتیبان های سیستم* 

 .کنند کار مؤثر

 .کنند تعیین موفقیت برای را استانداردهایی و اهداف مدیران،* 

 .شود اندازی راه فراوان توجه و دقت با جدید سیستم ارتباطی، های برنامه و کارکنان مشارکت از گیری بهره با* 

 .شود انجام آموزشی نیازسنجی برمبنای کامل آموزش* 

 .شود طراحی مدیران، نیازهای و آنان نیازهای با تطبیق برای انکارکن مشارکت با خاص، پرداخت سیستم* 

 .است مهارت برمبنای کارکنان، پرداخت اما شود، مرتبط( تیمی پرداخت) تیم عملکرد با است ممکن پرداخت* 
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 استفاده 53"زوجی عملکرد بازبینی" فرایند از تیم، عملکرد کلی ارزیابی بر عالوه است ممکن موارد، برخی در* 

 .کنند ارزیابی را یکدیگر عملکرد بایستی می تیم اعمای آن، در که شود

 شغل طراحی و تحلیل و تجزیه بخشی اثر درباره مدیران دیدگاههای بررسی

 راه در حرکت حاضر، دنیای متغیر و متحول شرایط با تطبیق و سازگاری ها، سازمان مؤثر و بهینه اداره برای

 بهسازی فنون و ها روش کلیه از که کرد خواهد وادار را امروزی سازمانهای نرهبرا و مدیران تکامل و توسعه

 اساسی و مهم مشکالت با اینصورت غیر در و ببرند را استفاده کمال عملی و مدون های شیوه و سازمان و مدیریت

 مدیریت مکتب یشپیدا از بعد که مختلف ابعاد از توجه خور در و مهم فنون و ها شیوه از یکی. شد خواهند مواجه

 و شغل تحلیل و تجزیه گرفت قرار کاربرد و استفاده مورد زیادی حد تا و شد معمول سازمانها در علمی

 یکی شغل تحلیل و تجزیه شد، بحث تحقیق دوم فصل و نظری مبانی در همانطوریکه.  است مشاغل بندی طبقه

 شغل، تحلیل و تجزیه. باشد می سازمانها در انسانی منابع مدیریت و تکامل و توسعه در مؤثر و اساسی اقدامات از

 ها، انگیزه رفتارها، ها، قابلیت مهارتها، مانند شغل ماهیت و ابعاد شناخت جهت در علمی و منظم های شیوه

 تحلیل و تجزیه. شود انجام کارا بخش رضایت و موفق بصورت شغل تا باشد می موارد سایر و اطالعات و معلومات

 شغل، ارزیابی ، آموزش گزینش:  چون سازمان های فعالیت و کارها اجرای مراحل اغلب در شغل دقیق و اصولی

 در دگرگونی ایجاد سازمان، ساختار در تغییرات ایجاد ، انتصاب انتقال، عادالنه، دستمزد پرداخت عملکرد، ارزیابی

 برای اطالعات تهیه نان،کارک ارزشیابی ، حرکت و زمان مطالعات کار، ایمنی و بهداشت شغل، محتوای

 در و داشته تاثیر موارد سایر و ها دستگاه و تجهیزات نصب و استقرار بهبود ، وظایف کردن استاندارد بندی، بودجه

 دقیق و درست اصولی، انجام حقیقت در. دارد اساسی نقش مذکور های فعالیت از یك هر متناسب و مطلوب انجام

 شغل تحلیل و تجزیه شك بی بنابراین.  است کارآمد و اثربخش مدیریت مفهوم به فوق مراحل و ها فعالیت منظم و

 و مطلوب انجام در بلکه دارد مثبت اثر مختلف سطوح کارکنان روحیه و عملکرد در تنها نه مشاغل بندی طبقه و

 شد داده نشان تحقیق این در همانطوریکه.  داشت خواهد کلیدی نقش نیز مدیران های مسئولیت و وظایف بهینه

.  است بوده مفید آنها رهبری برای و داشته زیادی اثربخشی سازمانها هدایت و مدیریت در شغل تحلیل و تجزیه و

. گردید تایید درصد 33 اطمینان و احتمال درصد ۹7 با.  است موضوع همین درباره که تحقیق اهم فرضیه

. عامل بصورت مملکت فعال شرکتهای و سازمانها هکلی و اخص بصورت نیرو وزارت تابع های سازمان بر بنابراین

 مدیریت بهبود در مؤثر عامل یك عنوان به سازمانی سطوح کلیه در شغل تحلیل و تجزیه مورد در که است فرض

 انجام اصوال شغل تحلیل و تجزیه درست و دقیق انجام بدون زیرا. گمارند همت و نمود توجه کارآیی افزایش و

 دقیق شرح سازمان یك کارکنان تا:  مثال بصورت بود نخواهد عملی سازمان ضروری و الزم های فعالیت از ای پاره

 خواهند پاسخگو سازمان و مدیریت مقابل در چگونه آنها باشد، نشده ابالغ آنها به و ندانند را خود وظیفه و شغل
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 طریق این از تا نمایند می ارزیابی را کارکنان عملکرد معیار کدام با و ترکیب چه به سرپرستان و مدیران یا و بود

 از بسیاری در و صنعتی و بزرگ کشورهای در بدهند؟ افراد به شایسته پاداش و مناسب دستمزد بتوانند

 امور اداره برای نوینی ساختارهای و کرده پیدا زیادی تحول و تغییر ها سازمان سنتی ساختار دیگر کشورهای

 این.  است دگرگونی و تغییر حال در مرتبا و گردیده ابداع سازمان های یتمسؤول و وظایف انجام و ها فعالیت

 سبك به مدیریت و سنتی ساختار که داد نشان تجربه و دارد متعددی دالیل سازمان ساختار در ها دگرگونی

 یها شیوه از یکی. باشد سازمان نیازهای جوابگوی محیطی متحول و شدید تغییرات مقابل در تواند نمی علمی

 آن انجام روشهای و شیوه این.  است شغل تحلیل و تجزیه ها سازمان مدیریت و کار شرایط بهبود جهت در نوین

 ابداع آن انجام برای نوینی های شیوه و فنون مدیریت محققان و است بهبودی و تکامل حال در مرتبا مراحل

 گرفته انجام جانبه همه در بررسی و تحقیق با شده ابداع فنون و مدیریت شده اثبات ها نظریه همه. نمایند می

 نتایج از یکی است متفکر و جو کمال مدیران های مسؤولیت از کاوش و تحقیق به تمایل و توجه بنابراین است

 نشان تحقیق نتایج و ضرورت به الزم توجه شاغلین، و کارکنان و سازمان که بود این تحقیق حین در حاصله کلی

 مدیران بعمی بخصوص.  است بوده ضعیف بسیار محقق با افراد همکاری نحوه و سطوح لیلد همین به. دادند نمی

 عملیاتی و میانی سطوح همکاری دلیل همین به. کردند خوداری مؤثر همکاری از متفاوت های دلیل و مختلف به

 درصد 79 تعداد.  تاس بوده عملیاتی و میانی مدیران به مربوط پاسخها درصد 17 و بوده بیشتر محقق با مدیریت

 دهنده نشان بعدی پاسخهای و اند گذرانده را مدیریت زمینه در آموزشی های دوره که اند داشته اظهار نمونه افراد

 که بوده نحوی به ها دوره محتوای یا و است نداشته اجرایی کار در زیادی تاثیر آنها های آموخته که است آن

. اند گذرانده جانبی مزایای از استفاده برای را ها دوره افراد صرفا و ستا نموده منتقل افراد به را خاصی مطلب

 و شغلی سازی غنی مفاهیم با افراد که است آن نشانگر پرسشنامه 29 و 29 سؤاالت های جواب از حاصل نتایج

 افراد درصد 32 حدود در و اند نداده پاسخی نفر 55 اصوال 29 سؤال به زیرا. دارند کمی آشنایی شغلی گردش

 گردش درباره که 29 سؤال به افراد درصد 34 حدود همچنین. اند زده عالمت را زیاد خیلی و زیاد های گزینه

  ]7[.اند داده زیاد خیلی و زیاد های گزینه به پاسخ است شغلی
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 نسانیا نیازهای کردن مرتفع چگونگی به تام بستگی سازمانها اثربخشی و کارآیی آن تبع به و کارکنان عملکرد

 دیگری مهم عوامل دستمزد، و برحقوق عالوه. دارد رضایتبخشی و باال روحیه ، انگیزه حفظ طریق از کارکنان

 راستای در شغل طراحی و ماهیت بویژه و مدیریتی مسالل کار، وشرایط محیط ، تشکیالت و ساختار ; چون

 با شغل طراحی. موثرند سازمان لکردعم کاهش از جلوگیری و کارکنان روانی و مادی نیازهای به پاسخگویی

 نیروی نگهداری و بهسازی عملکرد، ارزیابی ، استخدام و انتخاب نظیر انسانی منابع مدیریت فعالیتهای از بسیاری

 داشتن تنها شغلی طراحیهای در داشت توجه باید. اثربگذارد فعالیتها اینگونه بر تواند می و است مرتبط انسانی

 رفتاری - روانی نیازهای و تفاوتها و انسانی عوامل چون نیست کار انجام معنی به فنی و تخصصی صالحیت

 اگر که نحوی به کند می ایجاد متقابلی واکنشهای و گیرد می قرار تخصصی تواناییهای با تعامل در همواره

 در یابد، می تحقق اثربخشی و بگیردکارآمدی قرار مدنظر تخصصی توانالیهای راستای در رفتاری - روانی نیازهای

 اهداف به حصول برای صورت این در. آید می پدید خود و کار به نسبت بیگانگی و تماد و تعارض صورت این غیر

 .شوند مجدد طراحی خوبی بایدبه مشاغل ، فوق

 مکتب که زمان و ،هزینه کارآیی امور، زیاد شدن تخصصی بر تاکید با و سازمانی عوامل برمبنای شغل طراحی

 شده تولید باالبردن سبب زمان از ای برهه در اگرچه داشت تمرکز آن بر علمی مدیریت بویژه کالسیك یتمدیر

 کارکنان سوی از کار به نسبت بیگانگی و تنفر ، بیزاری ، کردن منفعل کار، معناشدن بی ، آن تاثیرات ولی بود

 رفتاری - روانی ویژگیهای آشکار طور به و داند می انسانی نیازهای تابع را شغل دیگر،طراحی متفاوت نگرش. بود

 عامل روانی ،ویژگیهای است مطرح مشاغل دوباره طراحی در بیشتر که دیدگاه این. گیرد می نظر در را کارکنان

 مشاغل دارد امکان که آنجا تا کوشد می و سنجد می سازمانی عوامل و فناوری به مربوط عناصر قبال در را انسانی

 طور به را کار کنند، احساس دار معنی و بااهمیت ماهیتا را کار ، تاکارکنان کند مجدد راحیط ای گونه به را

 ، کرده مسئولیت احساس کار پیامدهای به نسبت و دهند انجام بیشتری عمل اختیار و واستقالل باهویت و کامل
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 رفتاری ویژگیهای و روانی ینیازها. کنند دریافت خود کاری فعالیتهای نتایج درباره بخشی اطمینان آگاهیهای

 و نگرشها ، شخصیت ; قالب در بیشتر دارد پرسنلی فعالیتهای از بسیاری با نیز تنگاتنگی ارتباط که کارکنان

 این گفت توان می شغلی مجدد طراحی دیدگاه به توجه با هستندو مالحظه و بررسی قابل ، انگیزه و ارزشها

 از. دهند می تطبیق باهم متقابال را مشاغل و افراد یعنی. کنند می عمل فرآیندسازگارکننده یك همانند ویژگیها

 و کنند می شغلی واردارتباطات را ویژه شخصیت و نگرشها و مهارتها دانشها، دارای استعداد با انسانی یکسونیروی

 برای الزم مسئولیتهای و عوامل ، وظایف ، شغلی محتوی و تنوع با معین ظرفیتهای دارای مشاغل دیگر سوی از

 می گر جلوه اجتماعی روابط و مقام ، حقوق چون شغلی منافع و نتایج صورت رابه رضایتبخش و مطلوب عملکرد

 .سازند

 شده طراحی خوبی به مشاغل که است آن مستلزم باال کاری زندگی کیفیت حصول که بدانند نیك باید مدیران

 و کارآیی بین متقابل ارتباط به را رفتاری عوامل و آییکار میان جابجایی ، اثربخش شغلی مجدد طراحی. باشند

 سازمانها راهبردی و اصلی سرمایه و شایسته کار نیروی وقتی که باشند آگاه ونیز سازد می تبدیل رفتاری عوامل

 کاری به را یااو و کنند می خویش صالحیت از کمتر و افتاده پا پیش و ساده کارهای صرف را خود وانرژی توان

 خالقیتها، هوشمندیها، که است آن مسلم قدر ندارد، را آن با سازگارشدن قابلیت روانی نظر از که مارندگ می

 به و انگاشته نادیده را کشور سیاسی ، فرهنگی صنعتی- اقتصادی استقالل به کمك جهت در تولید و باروریها

  ]7[.اند زده پا پشت آرمانها

 

 شغل تحليل و تجزيه

 شغل يلتحل و تجزيه تعريف
 .شود می اشاره آنها از برخی به که است شده زیادی تعاریف شغل تحلیل و تجزیه از

 آوری جمع سیستماتیك روش یك شغل تحلیل و تجزیه گویند می  Mathis and Jackson)) جکسون و ماتیس

 می انجام آن رد شغلها که شرایطی و ها زمینه و انسانی نیازهای مشاغل، محتویات ی درباره اطالعات تجزیه و

 شرایط و کیفی و کمی های ویژگی مطالعه یعنی شغل تحلیل و تجزیه: گوید می کمالی میر.  باشد می گیرد

 . باشد می سازمان یك در شغل آن ی درباره یافته نظام و دقیق اطالعات آوری جمع طریق از آن احراز

 اجرای برای نیاز مورد مهارتهای و ها ئولیتمس وظایف، تبیین و تعیین سیستماتیك فرآیند شغل تحلیل و تجزیه

 . است مشاغل سایر با آن تعاملی رابطه و سازمان در شغل یك
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 :است  زیر اساسی های پرسش مورد در اطالعات آوری جمع شغل، تحلیل و تجریه از هدف

 شود؟ انجام کاری چه -5

 شود؟ انجام چرا-2

 شود؟ انجام چگونه -9

 است؟ تجهیزاتی و ابزار چه دنیازمن آن، انجام برای-9

 ؟ شود می انجام شرایطی چه در -1

 شود؟ انجام باید کسی چه توسط-3

 ؟ است متاثر محیطی متغییرهای از حد چه تا -7

 ؟ است موثر سازمانی اهداف به نیل در میزان چه تا-۹

 ؟ است کدام شغل با رابطه در کلیدی های واژه مفاهیم -3

 گردد؟ منعکس شغل در باید صورتی چه به قانونی مالحظات تبلور-54

 را کارکنان امور و انسانی منابع واحد هدایت آنها تحلیل و مذکور های پرسش اساس بر اطالعات آوری جمع با تا

 موارد به دستیابی در را شغل تحلیل و تجزیه اهمیت بنابراین. سازد میسر ها فعالیت دیگر انجام و استخدام امر در

 : فتیا توان می زیر

 سازمان درون مشاغل دیگر با پرداختی دستمزد با برابری و تعادل تعیین جهت که مشاغل نسبی ارزش تعیین -

 . است ضروری آن از بیرون و

 پوشش تحت مستخدمان و شاغالن های مسئولیت و وظایف تعریف جهت در سرپرستان و مدیران به کمك -

 آنان

 کمك که یابد تحقق باید یابی کارمند و انسانی نیروی ریزی برنامه امر که زمانی استخدامی نیازهای تعیین -

 .نمود خواهد مدیران به فراوانی

 . است شغلی توسعه و پیشرفت ریزی برنامه برای مبنایی -

 در را مثبت انتظارت و نموده تبدیل بالفعل به را کارکنان بالقوه توان بتوان آن اساس بر که مبنایی سرانجام و -

  ]۹[. نمایاند ها آن به را شغلی ترجیحات و انگیختبر آنها

 

 شغل تحليل و تجزيه مراحل
 آن واهداف بافت با مشاغل مطابقت تعیین منظور به سازمانی کل بررسی: اول مرحله

 .شد خواهد استفاده چگونه تحلیل و تجزیه از آمده بدست اطالعات از اینکه تعیین: دوم مرحله



 
 

                    
 

 

42 

PARS 

 

 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 تحلیل و تجزیه و مطالعه برای مشاغل از هایی نمونه انتخاب: سوم مرحله

 مشاغل تحلیل و تجزیه مختلف روشهای از استفاده با الزم اطالعات آوردن بدست: چهارم مرحله

 شغل شرح تنظیم: پنجم مرحله

 شغل احراز شرایط تنظیم: ششم مرحله

 . است آمده دست به قبل ششگانه مراحل در که اطالعاتی از استفاده با شغل طراحی: هفتم مرحله

 نیاز صورت در الزم اصالحات دادن انجام و شغل طراحی ارزیابی: هشتم مرحله

 

 شغل تحليل و تجزيه روشهاي

 مشاهده روش( 5

 با کار، عینی پذیری لمس و رویت اساس بر کار انجام حین مشاغل دادن قرار بررسی مورد معنای به مشاهده

 . باشد می دهد، می اختصاص خود به را زمانی چه اینکه و آن جامان چگونگی گیرد، می انجام آنچه به توجه

 تحلیل و تجزیه به نیاز آنها مشاغل از کمی تدارک که است مناسب هایی سازمان برای روش این که است بدیهی

 مشاغل برای و باشد می تر مناسب عملیاتی مشاغل برای و بوده گیر وقت روش این کارگیری به باشند، داشته

 گران تحلیل که زمانی و شود استفاده دیگر روشهای از که است تر مطلوب قماوتی و فکری روانی، ،ذهنی

 . بردارد میان از یا تایید را تردیدها است ممکن مشاهده ، کند می آوری جمع دیگر روشهای از را اطالعات

 
 مصاحبه روش( 2

 ، نفر چند با نفر یك یا نفر، یك با نفر یك بین هک متفاوت مقاصد یا اطالعات کسب جهت کفتگو استقرار فن به  

 . گردد می اطالق مصاحبه گیرد، می صورت نفر چند با نفر چند و نفر یك با نفر چند

 گرچه.  شود می سوال گروهی و انفرادی طور به آنها سرپرستان از هم و مشاغل متصدیان از مصاحبه روش در

 گروهی هنجارهای از افراد پیروی دلیل به اما شود می راموجب ریت دقیق اطالعات گروهی مصاحبه از استفاده
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 کسانی بهترین مشاغل متصدیان که است آن مصاحبه از استفاده علت.  شود بخش اثر کاهش موجب است ممکن

 طول در شده کسب واطالعات مشاهدات تمام توانند می که هستند افرادی تنها و بوده آشنا شغل با که هستند

 به را وظایف اثربخشی و ضعف و قوت و شناسند می را شغل ویژه وظایف آنها.  نمایند عرضه را خود خدمت

 صحیح اطالعات ها قسمت سایر با شغل رابطه از نیز آنها سرپرستان آنکه ضمن نمایند، براورد توانند می درستی

 . دارند تری

 های آموزش شغلی، مصاحبه انجام از قبل باید گر مصاحبه نقش در شغل گر تحلیل و اطالعات کننده آوری جمع

 ، آزاد مصاحبه. شود می برگزار بسته یا آزاد صورت به مصاحبه گردد توجیه درستی به و باشد دیده را الزم

 و کننده مصاحبه میان که ای رابطه و مصاحبه جو و ندارد شده تعیین پیش  از و مشخص محتوای یا چهارچوب

 بسیاری مثبت آثار شیوه، این به مصاحبه.  کند می تعیین را آن شکل و مسیر آید، می وجود به شونده مصاحبه

 کامال منظم، مصاحبه قولی به یا بسته مصاحبه چوب چهار ، آزاد مصاحبه برخالف. دارد کارکنان روحیه بهبود در

 آنها طرح در یمنظم ترتیب رعایت و سواالت از فهرستی ی تهیه.  اند شده تعیین قبل از سواالت استاد معلمان

 . آید می شمار به بسته مصاحبه مزایای مهمترین از یکی

 . است بسته مصاحبه دیگر مزیت اطالعات، مقایسه و تطبیق قابلیت این، بر عالوه

 در شده فهرست های قسمت دادن پرسش و شغل به مربوط حقایق تمام آوردن بدست بایستی مصاحبه از هدف

 .نماید می دنبال را زیر دستورات شغل آنالیست هدف این به رسیدن رایب.  باشد پرسشنامه باالی قسمت

 . نماید کمك افکارش نمودن منظم جهت شونده مصاحبه به طوریکه به سواالت منطقی ترتیب( 5

 . نماید آسوده سواالت شر از را خود آمیز اغراق یا مبهم توضیحات با نخواهند شاغلین که شوید مطمئن( 2

 می دریافت خود سرپرستان از آنها که دستوراتی میزان و تصمیم اخذ اختیار درباره شاغل از نروش بیان یك( 9

 . آورید دست به نمایند

 . بپرهیزید نماید، می هدایت انتظار مورد های پاسخ به را آنان که سواالتی پرسیدن از( 9

 و سازماندهی. دهد اراله مفیدی اطالعات تواند می ، است پذیر انعطاف که است این مصاحبه روش مزایای( 1

 آنکه ضمن.  نیست تحلیل و تجزیه قابل آسانی به ها پاسخ و است گران و گیر وقت اما است، آسان آن کردن اجرا

 . یافت توان می رشو این از نمود، کسب توان نمی مشاهده از که را اطالعاتی

 مصاحبه( گر تحلیل و اطالعات کننده یآور جمع) فردی مهارت به روش این در مطلوب گیری بهره ضمن در

 نتیجه در و شغلی های سمت ارتقای و پیشرفت برای فرصتی را مصاحبه کارکنان اینکه اخر و است وابسته کننده

  ]7[.نمایند اغراق پاسخ اراله در است ممکن و نمایند می تصور دستمزد و حقوق افزایش
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 پرسشنامه(9

 آوری جمع مختلف روشهای بین از روش ترین هزینه کم حال درعین و ترین کاربردی و معمولترین ، ترین ساده

 سازمانی برای وسیعی اطالعات آوری جمع دنبال که دارد کاربرد بیشتر زمانی روش این. است پرسشنامه اطالعات

 . باشد نامحدود آماری جامعه و باشیم

 که بشود واقعی و خالص اطالعات ثبت قطری از مصاحبه درزمان جویی صرفه موجب توانند می های پرسشنامه

 است عمقیقی بررسی مستلزم که پوشش تحت ی زمینه در پیشرفته سواالت مناسب ساختار وسیله به کار این

 . نمایند اراله را زیر اساسی اطالعات بایستی سواالت.) شود انجام

 :شاغل و شغل عنوان

 شغل مافوق یا مدیر شغل عنوان -

 شاغل به دهی گزارش ستاد دتعدا و شغل عناوین -

 شغل کلی مقصود و نقش از( خط دو یا یك) خالصه شرح یك -

 . است آن انجام به مجبور شاغل که اصلی وظایف از لیست یك -

 این اساس بر بتوان تا گرفت نظر در پرسشنامه سواالت طراخی در بایستی را عواملی پرسشنامه ی تهیه برای

 :از عبارتند عوامل این نمود تهیه را مانعی و جامع پرسشنامه عوامل

 . دارند خود از متفاوتی معنایی بار معموال کلمات آنجاییکه از.  است کلمات از دقیق استفاده( اول عامل

 کننده تحلیل و تجزیه اهداف به بستگی بسته بازو سوال انتخاب. است پرسشنامه سواالت بودن بسته و باز( 2

 . دارد

 مطرح طوری به سوال که است معنی بدین سواالت بودن دار جهت.  است پرسشنامه التسوا بودن دار جهت( 9

 که آنجا تا پرسشنامه طراحی در بایستی پس. بدهد را خاصی جواب پاسخگو دارد انتظار گر پرسش گویا که شود

 . نباشد کندنه تلقین و دار جهت سواالت است ممکن

 94 داشتن کلی طور به) پرسشنامه حجم و استاندارد سواالت از هاستفاد سواالت، ترتیب فوق عوامل بر عالوه

 بنماید تواند می مفیدی کمك مانع و جامع پرسشنامه تهیه در(  ست ا ضروری پرسشنامه یك در سوال

 بنماید واند کریمی حاجی>، کریمی رنگریزوحاجی)

 دقت نشده داده برگشت های امهپرسشن و ناقص های پاسخ ، سوالها از نادرست برداشت دلیل به روش این در

 . است کمتر
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 متخصصین گروه( 9

 ی تجربه و دانش برگیرنده در روش این.  شود می بالفصل سرپرستان و شغل ارشد متصدیان شامل گروه این

 مصاحبه گر تحلیل شغل، تحلیل و تجزیه اطالعات به دستیابی برای.  است شغل ی درباره گروه سوی از توجهی

 که آورد وجود به را بینش و دقت تواند می مصاحبه خالل در گروه اعماء تعامل. کند می تنظیم روهگ با را ای

 وظایف از ابهام منع تواند می روش این جانبی مزیت یك.  نیاورد بدست فردی های مصاحبه از بسا چه گر تحلیل

 بروز هزینه روش این.  دارند قرار متخصصین گروه در که باشد سرپرستاین و کارکنان میان در شغل انتظار مورد

 چه در و صورت چه به واقعا کار اینکه یعنی شغل، واقعیات و شغلش از شغل متصدی برداشت همچنین.   زمان

 . شود می گرفته نادیده گیرد، می انجام شرایطی

  روزانه وقایع ثبت(  1

 یادداشت خالصه طور به روزانه ارشهایگز در را خود فعالیتهای و وظایف معین فواصل در کارکنان روش این در

 به کار زیرا ، است کار انجام چگونگی درباره اول دست اطالعات کسب برای روش بهترین وقایع ثبت  کنند می

 . شود می داده شرح گیرد می انجام واقعا که آنگونه و آن دهنده انجام وسیله

 ، است پرهزینه و بر زمان دو هر پرسنلی تخصصینم و شاغلین برای زیرا نیست، متداول روش یك روزانه وقایع

  شود کمتر وقایع وثبت یابد کاهش است ممکن دقت موضوع، تازگی رفتن بین از با

 شغل تحلیل و تجزیه لیست چك یا سمت تحلیل و تجزیه پرسشنامه(  3

 . کنند داعاب مشاغل تحلیل و تجزیه برای متداول روش یك تا اند کرده سعی محققان اخیر، سالهای در

 کورمیك مك وسیله به 5374 دهه  اوایل در که روشهاست این از یکی( PAQ )سمت تحلیل و تجزیه پرسشنامه

 موید است گرفته انجام( PAQ) پرسشنامه روی که هایی بررسی  گردید ابداع[7] پردو دانشگاه در همکارانش و

 هر برای.  شود می تقسیم اصلی طبقه شش به شغل هر فعالیتهای پرسشنامه این در. باشد می آن پایایی و روایی

 539 مجموعا.  است شده بینی پیش باشد می کار آن عمل یا حرکت دهنده نشان که عناصری طبقات از یك

 بدین PAQروش به شغل تحلیل و تجزیه  اند یافته تدوین باشد می شغل یك فعالیتهای تمام معرف که عنصر

 و است شده تشکیل عناصری چه از شغل اوال که کند می معین تحلیگر ؛ هپرسشنام مطالعه با که است صورت

 انواع تحلیل و تجزیه برای و دارد وسیعی کاربرد روش این.  دارند شغل در سهمی چه عناصر این از یك هر ثانیا،

 آن شکلم و پیچیده ارزیابی سیستم و فنی زبان بودن طوالنی روش این معایب.  شود می استفاده آن از مشاغل

 .است
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 ( :حساس وقایع فن) بحرانی رخدادهای فن( 7

 یا واقعی حوادث از هایی نمونه به که موثر تر کم و موثر رفتار درباره داده استفاده برای است ای وسیله فن این 

 . شود می مربوط بحرانی رخدادهای

 با رابطه در را ای گسترده فاهیمم است ممکن اما است، مفید دفتری و مدیریتی های شغل برای اغلب روش این

 . باشد مشکل تحلیل و تجزیه برای تواند می امر این که دارد بیان شغل

 به توجه با را شغل در شاغالن عملکرد از واقعی مفاهیم تا باشد تجربه با و ماهر بایستی گر تحلیل رو این از

 . دریابد سطوح

 

 : ها ویژگی شبکه فن( ۹

 خوب استانداردهای از را ضعیف استاندادرهای که ابعادی تعریف برای تواند می فن این بحرانی حوادث فن همانند

 . است کارکنان ساختاری نظریه اساس بر فن این.  رود کار به ، کند می متمایز عملکرد

 موضوعات روی که خواهیم می فرد یا افراد از گروه یك از ، ها قماوت و ها ساخت استنباط جهت روش این در

 بر اجزاء آن ودرباره شود می انجام شاغالن توسط که هستند وظایفی اجزا این.  نمایند تمرکز معینی اجزای یا

 . دارند اشاره موثر عملکرد برای اساسی های نیازمندی به دارند که کیفیتی حسب

 

 وظیفه مراتبی سلسله وتحلیل تجزیه(  3

 به را کاری نواحی یا مشاغل شده ایجاد Annet و Dancan وسیله به که وظیفه مراتبی سلسله وتحلیل تجزیه

 نهایی محصول یا اهداف حسب بر وظایف.  کند می تجزیه های وبرنامه فرعی وظایف و وظایف از ای مجموعه

 . گیرد می قرار وتحلیل تجزیه مورد هدف به دستیابی برای نیاز مورد وبرنامه شده تعریف

 شرح ومنسجم صریح ، روشن طور به شود انجام بایستی که را آنچه ملیع افعال کارگیری به -:  شامل روش این

 . دهد
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 به بایستی عملیات یا وظیفه یك انجام در بایستی که عملکرد از سطحی یعنی عملکرد استانداردهای تعریف -

 . شود کسب  رضایتمندانه طور

 درقسمت کار مانند محیطی عوامل املش بایستی عملیات یا وظیفه یك عملکرد به وابسته شرایط کردن لیست  -

 . وصدا سر پر

 استانداردهای و ها ستاده تعریف اصول اما رود می کار به کارگاهی یا فرآیندی مشاغل برای بیشتر روش این

  ]7[.شغل نوع هر وتحلیل تجزیه زمان به است مربوط فرعی وظایف وتحلیل وتجزیه عملکرد

 

 روش انتخاب 

 بخشی اثر ، کاربردی هدف انتخاب معیارهای شغل وتحلیل تجزیه جهت اطالعات ریآو جمع روش انتخاب در 

 برای دسترس در وزمان نیاز مورد منابع وتحلیل تجزیه انجام برای نیاز مورد تخصص درجه ، ها داده آوری جمع

 روشها از ترکیبی بر غالبا گران تحلیل ، است نواقصی دارای روش هر که آنجا از. باشند می وتحلیل تجزیه برنامه

 بین ی صحنه در فعالیتها که زمانی.  گیرد می قرار استفاده مورد روش چند دویا همزمان یعنی کنند می تکیه

 از گران تحلیل آنکه مگر گرفت نخواهد قرار توجه مورد احتماال فرهنگی تفاوتهای ، گیرد می انجام المللی

 روشها از ترکیبی ، آن بر افزون.  کنند استفاده شغل تحلیلو تجزیه اطالعات آوری جمع برای متفاوتی روشهای

 . کند تممین هزینه حداقل در را باالتری دقت تواند می

 

  شده آوري جمع اطالعات تحليل

 جهت الزم های ومهارت ها شایستگی به باید شوند واقع بحث مورد اطالعات تحلیل های روش آنکه از قبل

 کاررفته به های وکیفیت ومهارت دانش از ترکیب وتحلیل تجزیه در ستگیشای.  داشت توجه اطالعات تحلیل

 . باشد می شغل اهداف کسب برای شغل محتوی طراحی جهت گران تحلیل توسط
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 به تنها ونه پردازد می بیشتری جزلیات وبه شود می شروع شغلی کلی وتحلیل تجزیه از ها مهارت وتحلیل تجزیه

 آن انجام برای که ای ویژه های ومهارت ها توانایی درباره بلکه ، دهند انجام ستیبای شاغالن آنچه درباره بررسی

 . نماید می دنبال را زیر مراتب ها مهارت وتحلیل تجزیه فن.  پردازد می دارند نیاز

 می وتحلیل کرده تقسیم مجزا وظایف یا ومراحل عملیات به را شغل یك فن این در:  شغل نمودن جزء جزء( 5

 اقدام.  شوند ریز غیره و آموزشی مقاصد برای اداره قابل های قسمت به توانند می ها آن از یك هر که نمایند

 . شود می ثبت ستون سه در استاندارد شکل به اجزاء به آن نمودن ریز اساس بر شغل وتحلیل تجزیه

 

 کلیدی نقاط ستون:  ج  آموزش ستون:  ب   مراحل ستون:  الف

 فن این.  شود می کارناشی مطالعه از یدی های مهارت وتحلیل تجزیه: دستی های ارتمه وتحلیل تجزیه(  2

 تبحر از باالیی میزان نیازمند که وظایفی انجام در را ماهر کارگر وسیله به رفته کار به های ودانش ها مهارت

 دارد تمرکز لشغ وحساس کلیدی های قسمت روی تحلیل و تجزیه.  کند می وتحلیل تجزیه است یدی وچاالکی

 . شود کاررفته به آموزش جهت ودر شناسایی تکراری عملیات تا

 نگرش با وظیفه یك انجام برای موردنیاز رفتار از منظم تحلیل یك وظایف وتحلیل تجزیه:  کار وتحلیل تجزیه(  9

 می فن این.  است آموزش در موفقیت برای الزم آموزشی کمك ووسایل متناسب آوری وفن شغل ابعاد تشخیص

 چهار از استاندارد شغل یك در معموال وتحلیل تجزیه نتایج.  قرارگیرد استفاده مورد شغل انواع تمام برای تواند

 آموزش روش(  د  شغلی توانایی(  ج   اهمیت سطح(  ب   وظایف(  الف.  شود می تشکیل ستون

 یك انجام هنگام که عمده اشتباهات لیلتح فرایندی به اشتباهات وتحلیل تجزیه:  اشتباهات وتحلیل تجزیه(  9

 اشتباه وقوع میزان که هنگامی.  دارد اشاره است، بیشتر هزینه دارای که اشتباهاتی ویژه به افتد می اتفاق وظیفه

 . شود می استفاده فن این از است باال

 

 : شغل یادگیری وتحلیل تجزیه( 1

 مهارت 3 ، فن این.  دارد تمرکز شغل محتوای جای به ها وفرآینده ها داده روی بر شغل یادگیری وتحلیل تجزیه

 جهت است فنی مهارت تحلیل و تجزیه.  کند می تحلیل ، نماید می کمك عملکرد رضایت به که را یادگیری

 نیازمند که را شغل رفتار از وسیعی گرددوگروههای می اراله دانش بر مبتنی که دیگری های مهارت افزایش

  ]۹[. سازد می طرحم ، هستند یادگیری
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  شغل تحليل هاي روش
 دسته دو به ها روش این که نمایند می استفاده شغلی اطالعات تحلیل برای مختلفی های روش از ها سازمان

 : شوند می تقسیم

 پست شرح پرسشنامه ، شغل ای وظیفه وتحلیل تجزیه های روش شامل که:  شغل بر مبتنی های روش(  الف

 . باشد می وتحلیلهی طراحی ، مدیریت

 وقایع بررسی جسمی، های توانایی پست، با موقعیت تحلیل روش شامل که:  شاغل بر مبتنی های روش(  ب

 . باشد گرامی جهت تحلیلی وروش یافته توسعه حساس وقایع روش ، حساس

 

 شغل تحليل و تجزيه اطالعات هاي كاربرد

 .  است شغلی مشخصات ، شغل شرح تبین اطالعات این مستقیم کاربرد

 شغل شرح 

 جمع اطالعات که ومعیاری مالک از عبارتست شغل شرح. گردد می مشتق شغل وتحلیل تجزیه از شغل شرح

 ، شغل شرح دیگر عبارت به کند می توصیف را شغل های ومسئولیت وظایف ، کارها خصوص در شده آوری

 برای تواند می شغل شرح.  دهد می اراله غلشا اصلی مسئولیت طبق شغل از کلی مقاصد درباره اساسی اطالعات

 به دستیابی در شغل وظایف نمودن وروشن سازمان در شغل جایگاه تعریف.  رود کار به زیر مقاصد از یك هر

 جهت فردی ویژگیهای ایجاد برای الزم اطالعات تهیه – دیگران یا شاغلین برای ها دپارتمان ویا سازمانی اهداف

 شغلی شرح چنین_  استخدام قراردادهای برای ای پایه بعنوان – رساندن شغل قاضیانمت اطالع وبه استخدام

 . شود بیشتری جزلیات وارد نبایستی

 : است زیر شرح به اطالعاتی شامل شرح هر معموال

 : از عبارتند شود می درج قسمت این در که اطالعاتی از برخی:  شغل شناسنامه(  الف

  شود می نامیده شغل وعنوان است شغل آن معرف که گردد می انتخاب نامی زمانیسا ثبت هر برای:  شغل عنوان

 از شود می داده آن به که خاصی کد وسیله به توان می سازمان در را شغلی هر( :  سازمانی پست شماره)  کد

 وسقف استخدامی گروه قبیل از شغل آن اصلی مشخصات دهنده نشان شغل هر کد.  کرد مجزا مشاغل سایر

 . کرد شناسایی سرعت به را شغل توان می آن وسیله وبه است حقوق

 تاریخ چه هر ، است شغل سابقه دهنده نشان چون ، دارد ضرورت تصویب تاریخ ذکر:  تاریخ  شغل شرح نویسنده

 . نمود اخذ را الزم وتوضیحات پرسیده را ابهامات توان می ، شغل شرح نبودن روز به دهنده نشان باشد تر قدیمی
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 باید است مطرح شغل جایگاه عنوان به سازمان مراتب سلسله در که هایی واحد یا واحد:  شغلی جایگاه -

 . باشد می دیگر تقسیمات ویا مالی تولید اداره ، کل اداره شامل شغل جایگاه ، گردد شناسایی

 . شود شناخته شغل ینسب اهمیت تا گردد معرفی باید مافوق مقام یا سرپرست:  مافوق مقام یا سرپرست -

 .  گیرد قرار حقوقی دامنه یا وحداکثر حداقل محاسبه مبنای وتا گردد درج باید شغلی وگروه رتبه:  وگروه رتبه -

 بخش این تنظیم در گردد می بیان کلی صورت به شغل اصلی وظایف ، فرم از قسمت این در:   شغل خالصه(  ب

 . نباشد ومبهم شوند بیان روشنی به مفاهیم که کرد تالش باید

 ها ومسئولیت وظایف نمونه(  9

 شغل اصلی وظایف.  شود می پرداخته شغل های ومسئولیت وظایف جزلیات شرح به شغل وتعریف خالصه اراله

 . شود می اضافه آن به نیز توضیحاتی نیاز صورت ودر شده فهرست مرتب طور به

 وغیر ومادی مالی نوع دو به ها مسئولیت.  نامند می ئولیتمس را شده واگذار باشغل رارتباط د مشاغل پاسخگویی

 . شوند می تقسیم وانسانی مالی

 اخذ در اختیار حدود بخش این در ، شود می آورده بخش این در نیز شغل شاغل اختیارات حدود:  اختیارات(  9

 . شود می مطرح واجرا تشویق ، تنبیه ، تصمیم

 یا ، جانبه یك ومورب افقی ، عمودی صورت به دیگر مشاغل با شغل یك تباطار نوع:  دیگر مشاغل با ارتباط(  1

 . گردد می مطرح گزارشگری یا دهد گزارش ، جانبه دو

 سفرهای ، وبهداشت ایمنی های خطر کار، ساعات ، کار محیط فیزیکی شرح بخش این در:  کار شرایط(  3

 . شود می ذکر دیگری شرایط ره ویا شدید سرمای یا گرما ، شلوغی ، صدا سرو ، ضروری

 است ستادی فنی، غیر یا است فنی مشاغل به شده واگذار شغل که دارد این به اشاره کار ماهیت:  کار ماهیت(  7

 فکری تالش یا دارد جسمی تالش به نیاز شغل آیا همچنین ، صفی یا

 از منظور.  هست نیز عملکرد هایمعیار درباره بخشی شامل شغل شرح فرم ، موارد بعمی در:  عملکرد معیار( ۹

 آن وسیله به شغل متصدی ، آن رعایت با رود می انتظار که است وموازینی ضوابط از فهرستی ، عملکرد معیار

 . کرد یابی باز را وی واقعی عملکرد بتوان

 طور به را رکنانکا از مسئوالن انتظارات باید عملکرد معیار.  نیست آسانی کار کارکنان عملکرد برای معیار تعیین

 . کند بیان ودقیق صریح

 آنها ترین اهمیت با به اینجا در که است مطرح شرح نوشتن در زیادی معیارهای:  شغل شرح نوشتن معیارهای

 : نماییم می اشاره

 . باشد جمله پیچیدگی حداقل با بایستی.  ها شغل شرح نگارش های شیوه( 5
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 . شود استفاده نوشتن در حال زمان افعال از(2

 . شود اجتناب گویی جزلی از( 9

 . شود برده نام خاص طور به ، دارد فنی مهارت به نیاز که تجهیزاتی ابزارهای از استفاده(  9

 . شود مشخص وروشن صریح بطور... و روسا ، ها بخش ها، واحد ، افراد ، مشاغل سایر به اشارات تمام( 1

 . شود نوشته درشت حروف با تاس فراوان اهمیت دارای که وظایفی انجام( 3

 شود کار نیروی کارهای از قسمتی انجام به ای اشاره اگر فقط ، نگیرد قرار استفاده مورد است ممکن ی کلمه(  7

   ]۹[. است مانع بال

 

 شغلی مشخصات

 در کند می تعریف را شغل ، مشاغل شرح.    گردد برمی محققان دیدگاه به ومشخصات شغل شرح بین تفاوت

 خواهد می چه شاغل از شغل  که دهد می توضیح شغل مشخصات. دهد می بدست  را شغل از کلی تصویر قعوا

 ، تجربه شامل الزامات این.  کند می مشخص نیز را نیاز مورد انسانی ومهارتهای دهد می راانجام آن کسی وچه

 دارای شغل وتحلیل جزیهت  شغل عملکرد استانداردهای  است وجسمانی روانی وخصوصیات تحصیل ، آموزش

 . است شغل عملکرد استانداردهای نام به سومی کاربرد

 چالش.  روند می شمار به کارکنان تالش برای اهدافی آنها ، اوال ، هستند ای گانه دو نقش دارای استانداردها این

 این که هنگامی.  آید در کارکنان برای انگیزشی عوامل صورت به است ممکن اهداف این به دستیابی غرور یا

 رضایت موجب احساس این. کنند ودستاورد موفقیت احساس است ممکن کارگران ، آمد بدست استانداردها

 ثانیا. شود نقصان دچار است ممکن کارکنان عملکرد عملکرد، استانداردهای بدون. شود می کارکنان خاطر

 ومتخصصین مدیران برای آنها ، شود می هسنجید آنها با شغل یك موفقیت که هستند معیارهایی استانداردها

 نمی استانداردها بدون کنترلی سیستم هیچ.  ناپذیرند اجتناب ، دارند کار عملکرد کنترل در تالش که پرسنلی

 .  کند ارزیابی را شغل عملکرد تواند
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 شغل احراز شرايط

 به بوده شغل یك احراز صدد در که رفردی د وضروری الزم شرایط از شرحی از عبارتست شغل احراز شرایط 

 شرایط.  دهد انجام شده بینی پیش قبل از نداردهای استا با ومنطبق احسن نحو به را شغل آن بتواند که نحوی

 ، ها شایستگی شامل ، شود می شناخته شغلی مشخصات یا استخدام شرایط عنوان تحت آنچه یا شغل احراز

 که کاری انجام زمان یا ، جسمی شرایط نوع از دیگری ضروری العاتاط وهرنوع شاغل از نیاز مورد وکیفیت تجربه

 نمود تالش باید مرحله این در البته.  باشد می مشاغل خانواده به مربوط واطالعات کار انجام برای نیست معمول

 داوطلبان جذب  مشکل چون نمود پرهیز استخدام جهت نیاز مورد ویژگیهای دادن جلو آمیز اغراق از که

 توقع سطح رغم به که شدند ومتوجه شدند استخدام تازه کارکنان که وقتی ویا داشت خواهد همراه به را خداماست

 در زودرس مندی رضایت وعدم هنجاری بی به آمد نخواهد عمل به درست استفاده ها آن از سازمان باالی

 دو از شده ذکر خطرات از واجتناب زاحرا شرایط بودن مناسب تحلیل برای نظر این از ، شد خواهند مبتال سازمان

 . آید می عمل به استفاده زیر طرح

 . شود می توجه زیر شرایط به  طرح این در:  رودگر امتیازی شش طرح(  الف

 وسرعت تحمل قدرت ، ظاهر ، جثه ، سالمتی ، جسمانی وضعیت – 5

 وتجربه شایستگی ، تحصیالت یا وپرورش آموزش به اکتسابی های ویژگی -2

 ونمودارها ها واژه از استفاده در الزم ظرفیت دستی، مهارت عقالنی، ظرفیت کلی، هوش -9

 وهنری اجتماعی ، بدنی فعالیت ، ساختی ، عملی ، ذهنی ، وعالیق تمایالت -9

 یابی پذیرش ، نفس به اعتماد ، استقالل ، ثبات ، دیگران بر ،نفوذ ذاتی های حالت -1

 . وخانوادگی ای حرفه ، داخلی شرایط ، محیط شرایط -3

 . است زیر موارد شامل که:  فراسر -مونرو موردی پنج طرح(  ب

 . وعادات سرعت ، ظاهر ، جسمانی وضعیت:  بردیگران تاثیر( 5

 کاری وتجربه ای حرفه آموزش ، تحصیالت:  اکتسابی کیفیت( 2

 یادگیری ویژه واستعدادهای ادراکی ذاتی سرعت:  ذاتی های توانایی( 9

 کسب برای وتالش ها آن انجام جهت جدی تصمیم.  است شده تدوین افراد توسط که اهدافی انواع:  انگیزش( 9

 . باشد می اهداف

 . دیگران با معاشرت وتوانایی وروانی عصبی وفشارهای اداره توانایی ، احساسات ثبات:  تعدیل( 1

 روش ، متعدد شرایط در روش هر های وضعف یتوانای مقایسه با باید روش دو این انتخاب در که است بدیهی 

 ساده فراسر – مونرو طرح که حالی در است تر وپیچیده داشته بیشتری قدمت رودگر روش.  پذیرفت را مطلوب
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 بر شاغالن شناسایی برای را مناسبی چارچوب روش دو وهر باشد می برخوردار بیشتر وروانی پویایی واز بوده تر

 افرادی وتعداد اند پیچیده مشاغل که شرایطی در.  آورند می فراهم... و ها مهارت حلیلوت تجزیه ، مصاحبه اساس

 . شود می توصیه پیچیده طرح کارگیری به ، باشند می استخدام داوطلب که

 : از عبارتند شود گنجانده شغل احراز شرایط در باید که اطالعاتی

 بکاربردن مواد از استفاده برای بدن عمالت گرفتن کار به همچون هایی مولفه کردن مشخص جسمانی شرایط( 5

 . دارد جسمانی شرایط به اشاره... و نگهداری  ، دادن قرار جای به آالت ابزار

  است کالسیك وآموزش تحصیالت شغل احراز برای فکری های توانایی واساس پایه فکری های توانایی( 2

 مسئولیت سطح( 9

 واحساس شمارد می مسئول را خود ، محوله امور انجام برای شاغل که دشو می گفته حالتی به مسئولیت سطح

 . باشد بوده کار در روشنی که گردد می آشکار زمانی مسئولیت

 تجربه( ب      تحصیل(  الف:  کرد اشاره بایستی مهارت نوع دو به شغل احراز شرایط در:  ها مهارت(  9

 ومسالل کلی امور ودانش جزلی امور با برخورد  ووسایل ها راه دانش ،  جزلی امور دانش به آموزش: آموزش(  1

 . دارد اشاره رشته یك انتزالی

 . الزم وخصوصیات صفات سایر( 3

 

 شغل وتحليل تجزيه كاربرد

 مورد انسانی منابع مدیریت به مربوط مختلف امور در آید می دست به شغل وتحلیل تجزیه از که اطالعاتی

 : عبارتنداز آنها ترین مهم که گیرد می قرار استفاده

 از یا باشد جدید کنیم جستجو را فردی آن تصدی برای خواهیم می که شغلی اینکه از گذشته:  یابی کارمند -

 انجام برای نیاز مورد های ومهارت شغل ویژگیهای درباره اطالعاتی است الزم ، باشد داشته وجود سازمان در قبل

 شرط ، شغل وتحلیل تجزیه این بنابر.  نماییم انتخاب را مناسبی فرد بتوانیم تا مباشی داشته اختیار در آن دادن

 . است یابی کارمند فرایند موفقیت

 گزینش.  است وگزینش انتخاب برای معیارهایی ایجاد برای شغل تحلیل هدف بیشترین:  وانتصاب انتخاب -

 شناخت مستلزم گزینش.  است شغل های ژگیوی با آن تطبیق نتیجه ودر کارکنان های ویژگی شناخت مستلزم

 گزینش برای عمده مزیت دو شغل تحلیل.  است شغل ویژگیهای با آن تطبیق نتیجه ودر کارکنان های ویژگی

 در شناسایی به:  ودوم شناساند می کار بخش رضایت انجام برای را وشاغل شغل ضروری های ویژگی:  اول دارد

 . کند می کمك قبلی گزینش های رویه های کمبود
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 نوع این کارکنان برای.  بینند می آموزش ها سازمان وسیله به معموال کارکنان ، انتخاب از بعد:  آموزش -

 های مهارت کارکنان از بعمی اما ، جداست شرکت های وسیاست ها رویداد درباره اطالعات کسب از آموزش

 آموزشی نیاز:  اول ، دارد آموزش برای عمده مزیت دو شغل تحلیل.  کنند می دریافت کار حین را جامع آموزشی

 به کارکنان پرورش جهت مناسب های روش تشخیص در: دوم.  نماید می طرف بر را وظایف انجام جهت کارکنان

 . کند می کمك ما

 او به که است وظایفی انجام در فرد عملکرد چگونگی سنجش ، عملکرد ارزیابی از منظور:  عملکرد ارزیابی -

 ، است بوده آن از بیشتر یا کمتر ، انتظار مورد سطح در فرد عملکرد شود مشخص اینکه برای.  است شده ولمح

 چگونگی درباره قماوت معیاری چنین اساس بر تنها.  باشد داشته وجود شاغل وظایف از دقیقی شرح باید

 . بود خواهد منصفانه فرد عملکرد

 در ایمنی فقدان یا کار دادن انجام غلط روشهای ، کار در موجود هایخطر معموال شغل وتحلیل تجزیه:  ایمنی -

 . سازد می آشکار را کار محیط

 می شغل برای دستمزد صحیح ارزیابی اند مواجه آن با مدیران که مشکالتی بیشترین از یکی:  شغل ارزیابی -

 تعیین در تا گیرند می کار به را شغل ارزیابی نام به ای شده شناخته فرآیند وظیفه این به کمك برای ، باشد

 . آید عمل به مناسب اقدام شغل پولی ارزش

 
 مقایسه وبا است ارزشمند سازمان برای شغل تعداد چه کند می تعیین که است فرایندی شغل ارزیابی  واقع در

 اهداف کسب در ها آن نسبی ارزش.  دارد سازمان برای پولی ارزش چه شغل هر که کند می ارزیابی مشاغل

 .گردد می مشخص آن پولی ارزش وحدود تعیین سازمان

 ویژگی گرفتن نظر در با شغل که است این مستلزم سازمان داخل در شغل هر به مربوط ارزشهای موفق تعیین

 . شوند تجزیه ها آن معین های
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 فرصت در برابر سیونکمی وسیله به ومقررات قوانین ، ها سازمان از بسیاری برای:  استخدام های فرصت برابری -

 . نماید می مطرح را کارشکافی از ای تازه کاربرد که شده وضع گذشته دهه دو در استخدام های

 همراه کیفیت افزایش حفظ با را وری بهره کسب سازمانها صنعتی انقالب از پس:  وزمان حرکت مطالعات -

.  بود وزمان حرکت مطالعات ، شد گرفته ارک به ها شرکت این وسیله به که اولیه ابزارهای از یکی.  ساختند

 هر انجام برای الزم زمان ومقدار الزم وظایف انجام ، دقیق مشاهده توسط شغل یك انجام برای راه بهترین تعیین

 . باشد می وظیفه

 وتنظیم وپژوهش تحقیق ، انسانی نیروی ریزی برنامه در شغل تجزیه از حاصل اطالعات از:  شغل طراحی -

 . شود می استفاده استخدامی ومقررات قوانین

 

 : سازمان در شغلی وتحليل تجزيه گر هدايت

 می انتخاب شغل وتحلیل کارتجزیه هدایت جهت را افرادی ، انسانی منابع مدیریت واحد باهمکاری عادی مدیریت

 جهت کار ودخ وشمارشگرهای وتصویری صوتی تجهیزات از استفاده مانند مستقیم غیر روشهای البته ، نماید

 ای رایانه افزارهای نرم از استفاده با کارتنها این موارد بعمی ودر شود می واقع استفاده مورد اطالعات آوری جمع

 اطالعات کننده آوری جمع نام به را شغل وتحلیل آوری جمع کار افراد اوقات بیشتر اما.  گیرد می صورت

 را زیر مورد دو در دقت ضرورت شغل تحلیل جهت نیاز ردمو اطالعات نوع.   دهند می انجام شغل گر وتحلیل

 . ؟ کند می آوری جمع را اطالعات کسی چه(  الف.  کند می ایجاب

 که گردد می اطالعات آوری جمع مامور کارکنان وامور انسانی منابع مدیریت واحد طرف از فردی معمول طور به

 نوع آوری جمع در خود وقماوت نگرش القای واز باشد شده توجیه کار با رابطه در توجیه کار با رابطه در ابتدا

 به ، پذیرد صورت سختی به است ممکن موردی چنین این تحقق که آنجایی از ، باشد شده متاثر تر کم اطالعات

 کننده آوری جمع شخص ، کارکنان وامور انسانی منابع مدیریت واحد ناظر از ترکیبی توسط کار این معمول طور

 . گیرد می صورت شغل متصدیو اطالعات

 انتخاب تحلیل وتوانایی تخصصی های ویژگی با کارکنان امور واحد توسط که است فردی:  شغل گر تحلیل(  ب

 از یا انسانی منابع های واحد واز حوزه این در نظران وازصاحب سازمان داخل از تواند می فرد این.  شود می

 شغلی وتحلیل تجزیه کمیته در ترکیبی یا فردی صورت به مشاور انعنو به که باشد سازمان از خارج متخصصان

 آوری جمع ویا شغل متصدی ، امورکارکنان واحد ناظر معمول طور به که اعما دیگر با وهمراه یابد حمور سازمان

 . بپردازد شغل کارتحلیل به ، باشد اطالعات کننده
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 سازمان مشاغل وی که افتد می اتفاق تر کم که دارد ار حسن این سازمان درون از شغل گر تحلیل انتخاب البته

 فرد که دارد را حسن این گرچه سازمان خارج از شغل گر تحلیل انتخاب اما ، نداند کاررا انجام وشرایط نشناسد را

 فمای ، کار نوع از اولیه توجیه نیازمند اما ، است کار وفمای قبلی اطالعات از متاثر تر کم قمایا تحلیل در

 . باشد داشته کار این در کمی تجربه که فردی ویژه به باشد می کار انجام وشرایط زمانسا

 

 شغل طراحی
 دهه چند در که.  باشد می شغل وتحلیل وتجزیه شناسی شغل پیامدهای از یکی( job  Design)  شغل طراحی

 ، شغل خود که گردد می بر نگرش این به شغل طراحی تفکر اساس.  است قرارگرفته افزون روز توجه مورد اخیر

 دلیل.  باشد موثر کارکنان انگیزش در تواند می ومحیط فرد های ویژگی با آن ورابطه محتویات ، اراله شرایط

 کارکنان ونیازهای روحیه شغل سازگاری عدم مربوط روحیه وخستگی بودن عالقه کم ، ها کاری کم از برخی

 نظر مورد اهداف به بتواند سازمان که آن برای.  باشد می محتوالی  وکم ساده ، تکراری حالتی داشتن وهمچنین

 داشته را الزم آمدی کار مختلف جهات از که کند وسازماندهی طراحی طوری را خود مشاغل باید ، برسد خود

 بخشهای به آن وتجزیه کار تقسیم با  اسمیت آدام که زمانی از.  دارد بلند نسبتا تاریخی شغل طراحی.  باشد

 شغل طراحی برای را گام اولین ، برساند برابر چندین به سازی سنجاق کارخانه در را تولید توانست تر ادهس

 اما ، شد برداشته راستا همین در بیستم قرن واوایل نوزدهم قرن دراواخر زیادی کوششهای تردید بدون. برداشت

 تر علمی راه در اساسی قدمهای که بود کسی اولین(   Fredrick   w . Taylor) تیلور فردریك ، افراد همه میان از

 روش بهبود یا کار طراحی در تحولی توانست کار ومراحل زمان ، حرکت مطالعه با او.  برداشت شغل یا کار کردن

 تجزیه راستای در فراگیری های کوشش میالدی پنجاه های دهه از ومخصوصا زمان آن از.  آورد بوجود کار انجام

 . است آمده عمل به آن به مربوط وعوامل شغل وشناخت لعهمطا ، وتحلیل

 موسسه بنیانگذار واتسون توماس مانند اجرالی مدیران از ای عده ، میالدی پنجاه دهه از

 شغل توسعه قبیل از شغل آمدی کار مختلف عوامل مطالعه به ، شغل مهندسی از پذیری تاثیر با.  ام. بی. ای

 از ومخصوصا زمان مرور به ، داشت ومهندسی فنی ای جنبه ابتدا که شغل طراحی.  پرداختند شغل وچرخش

 زیادی نسبتا ومدلهای ها ونظریه شد داده سوق وروانی انسانی ، اجتماعی جنبه سوی به بعد وبه هفتاد دهه سالها

 . گردید اراله رابطه این در
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 شغل طراحی تعريف

 وچگونگی وظایف آن انجام روشهای ، شغل هر وظایف ، آن طی که دانست فرآیندی توان می را شغل طراحی

 . شود می تعیین سازمان های فعالیت سایر با شغل آن ارتباط

 بازدهی حداکثر که نحوی یکدیگربه به وابسته مشاغل از گروهی یا شغل دریك ومسئولیتهای وظایف تنظیم

 . شود کارکنان کاری گیزند کیفیت بهبود نهایت ودر پیشرفت ، رشد ، رضایت وباعث آید بدست

 وسازمانی تکنولوژیکی نیازهای حداکثر تامین جهت در کار وروابط روش ، مفاد تصریح از عبارتست شغل طراحی

 . شاغل واجتماعی شخصی نیازهای وهمچنین

 

 : مشاغل طراحی بر موثر عوامل

 برای نتیجه در ، باشد یم سازمان طراحی و محیط ، آوری فن ، اهداف از متاثر اساسی طور به شغل طراحی

 :  است تاکید زیرنیزمورد عوامل به توجه اهداف بررسی بر عالوه شغل طراحی

 شغلی های ویژگی از ناشی وانگیزه ایجاد فرایند -

 گروهی های فعالیت کارواجرای ساختار های ویژگی -

 . ومقاصد وظایف ، شغل ، ها ویژگی -

  درونی ی انگیزه ایجاد فرآیند(  5

 شغل ماهیت از کارکنان کارورضایت بخشی اثر که نباشد فرض این بر مشاغل طراحی فنون از استفاده یچگونگ

 آنها برای اهداف به نیل چگونگی وقتی افراد که است ارتباط در بنیادی مفهوم این با نکته این.  شود می ناشی

 به است برونی پاداش کننده ارضا که آمد در کسب عامل یك عنوان کاربه.  گردند می انگیخته بر ، شود تدارک

 فراهم مشاغل برای نیز درونی های پاداش کار اما.  شود می تلقی باالتر سطوح نیازهای کننده ارضا مبنای عنوان

 . باشد می شخص خود کنترل تحت که کند می

 توان می دهش متذکر الور که طور آن عمده ویژگی سه باشد داشته وجود شغل در درونی های انگیزش چنانچه

 باارزیابی ترجیحا کار اجرای خصوص در داری معنی خور باز باید افراد: خور باز -الف: شد قالل مشاغل برای

 . کنند دریافت کارخود

 به نیاز آن بهتر انجام برای که شود انگاشته کارکنان توسط ای گونه به باید شغل:  ها قابلیت از استفاده(  ب

 کنترلی خود احساس باالیی حد در باید افراد:  کنترلی خود( ج. یابند دست ، وردارندبرخ آن از که هایی قابلیت

 . باشند داشته آن تحقق وراههای اهداف دادن برترتیب
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 یك قالب در کار از ای مجموعه اساس بر شغل طراحی:  گروهی های فعالیت واجرای کار ساختار های ویژگی( 2

 دوره مورد در گیری تصمیم)  ریزی برنامه عامل سه شامل کار هر درونی ساختار است مشاغل از گروهی یا شغل

 ، وکنترل ریزی برنامه با پرستاران وسر مدیریت ترتیب بدین. (  است نیاز مورد ومنابع آن انجام زمان ، عمل ای

 .نمایند می واگذار شاغالن به را کار اجرای مسئولیت

 ومقاصد وظایف ، شغل ، ها ویژگی(  9

 .شوند می محسوب شغل طراحی برای  بنیادین خصوصیت سه ومقاصد، ها،وظایف گی ویژ

 استقالل ، شغل هویت ، شغل اهمیت ، ها مهارت  تنوع مانند مفاهیمی ی گیرنده بر در شغل ها ویژگی( الف

 . گذارند می شغل طراحی بر ای عمده تاثیر که شغل بازخورد ، عمل

 . شود می نامیده وظیفه دارد، وجود شغل یك در که ای هویژ های ورفتار ها تالش:  وظایف(  ب

  ]۹[. دهد می نشان را وشغل وظیفه ، کار یك آمدن وجود به دالیل:  مقاصد(  ج

 

 شغل طراحی هاي تكنيك
 : کرد مطرح توان می شغل طراحی برای عمده تکنیك شش که دهد می نشان مطالعات

 شغل کردن تخصصی  -5

 هر که معنی بدین است شغل میدان با ارتباط در اول مفهوم.  است مطرح شغل کردن تخصصی در مفهوم دو

 باید ای اندازه چه که گردد مشخص بایستی وظایف از یك وهر گردد تقسیم جداگانه وظیفه چند به باید شغل

 . باشد داشته

 دلیل سه به اسمیت آرام را شغل افقی کردن تخصصی مزیت.  گویند شغل افقی کردن تخصصی مفهوم این به

 : نماید می مطرح

 وظایف تقسیم قالب ودر وظایف نمودن محدود از ناشی سازمان در شاغل انسانی نیروی مهارت افزایش( 5-5

 تر فرعی ریزتر وظایف به اصلی

 زمان در جویی صرفه( 2-5

 انسانی نیروی فرعی وظایف برای جدید آالت وماشین ابزار از استفاده(  -5 -9

 کردن تخصصی. گویند می شغل عمودی کردن تخصصی آن به که.  است کار بر نظارت با ارتباط در دوم مفهوم

 می انجام را کار متخصص نفر یك که معنی بدین است آن ی اداره از کار انجام کردن جدا معنی به شغل عمودی

 . نماید می نظارت را کار آن دیگر ونفر دهد
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 را شغل یك با مرتبط وظایف تعداد است معروف نیز یافق گسترش که شغل گسترش:  شغل گسترش  -2

 افزایش را شغل یك با مرتبط وظایف شغل گسترش.  دهد می افزایش

 با را ویکنواختی کند می اضافه شغل به بیشتر ایجاد منظور به را مشابهی وظایف شغل گسترش. دهد می

 .گردد می منتهی کارکنان ایمهارته از ی تر وسیع ی استفاده وبه دهد می کاهش شغلی دور گسترش

 می گرفته کار به.  است مشخص زمان در و مشابه مشاغل در کارکنان جابجایی از عبارتست:  شغلی گردش   -9

 تصور متعدد مشاغل از آگاهی.   دهد می  کاهش را ساده شغل در ویکنواختی خستگی شغلی جابجایی.  شود

 کند می تر ارزش با سازمان برای را ومشاغل  آورد می وجود به فردی رشد.  بخشد می بهبود خود از را شاغل

 در تواند می او که هنگامی درست جدید پست در کارگر انتقال وبا رود می باال آموزشی های هزینه روش این در

 پس فقط باید مشاغل در چرخش.   شد خواهد تولید کاهش موجب ، باشد داشته بیشتری کارایی خود قبلی کار

 . شود گرفته کار به قرارگرفت بررسی مورد روشها سایر آنکه از

 به شغل تقویت ، آید شمار به کارمند برای کار افقی گسترش مفهوم به شناسی توسعه که وقتی: شغل تقویت(  9

 . باشد می مسئولیت افزایش اساس بر کار عمودی گسترش مفهوم

 احساس به روش این.  بود خواهد پذیر امکان شتربی کنترلی وخود مسئولیت ، استقالل ، شغلی تقویت طریق از

 . شود می منجر وری بهره وافزایش بیشتر انگیزش ، رضایت

 آزادی واز نماید ایفا بیشتری نقش کار وارزیابی اجرا ریزی برنامه فرایند در فرد که شود می باعث شغل تقویت

 خود فعالیتهای از و یابد افزایش فرد سئولیتهایم نتیجه ودر باشد برخوردار بیشتری واقتدار اختیار استقالل عمل

  ]۹[.دهد بهبود را خود وعملکرد نماید اصالح را خود واشتباهات باشد داشته دریافت خورد باز
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 : شغل تقويت راههاي
     کارها ترکیب(  الف

 طبیعی گیری شکل(  ب

      رجوع ارباب با رابطه ایجاد(  ج

 .  بازخورد مجاری ایجاد(  ه    مشاغل عمودی گسترش(  د

 طرف از.  شود می آموخته شغل برای الزم های ودانش مهارت آن طی ک است فرآیندی: وهدایت آموزش(  1

 سازمانی هنجارهای آن طی که است فرآیندی هدایت.  دارد گری هدایت به نیاز مشاغل آموزش از بعد دیگر

 . آید می بدست

 . بیاموزد را سازمان نیاز مورد رفتاری والگوهای هنجارها ها ارزش ونهچگ آموزدکه می فرد دیگر عبارت به

 : باال اجرایی استاندارد اساس بر کار طراحی(  3

 کار طراحی به است نیاز مورد آن در کار اجرای از باالیی حد در که هایی محیط در کاری گروههای کارگیری به

 ایجاد جهت الزم موارد ریشه به کدام هیچ باال تکنیك پنج بین زا.  شود می گفته باال اجرایی استاندارد اساس بر

 : نماید می مطرح را زیر مراحل  چمن بر تکنیك این برای.   کند نمی توجه درونی انگیزش

 خود ونتایج کند می تعریف است نیاز تولید جدید تکنولوژی یا ها روش فرم در که را آنچه وضوح به مدیریت( 5

 . کند می بیان را

 . هستند تقدیر قابل گانه چند های مهارت (2

 را مشاغل وبصیرت وتحرک شوند واقع استفاده مورد انعطاف قابل طور به که شوند می انتخاب تجهیزاتی( 9

 . سازند می محدود

 گروههای مقابل در را کننده وحمایت کننده هماهنگ روش ، مبتدانه روش یك اخذ جای به مدیریت( 9

 . کنند می اتخاذ آن ورهبران

 . کند می تعیین را موفقیت به نیل های واستاندارد اهداف مدیریت(    1

 می طراحی خاصی نحو وبه آنان مادی نیازهای با ومتناسب کارکنان مشارکت مبنای بر پرداخت سیستم(  3

 .گیرد قرار لحاظ مورد دو هر وسازمان کارکنان نیازهای تا گردد
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 شغل طراحی نظريات

 عبارتند برخی که گردیده بیان نظران صاحب توسط شغل طراحی ی زمینه در متعددی نظریات اخیر سالهای در

 : از

 کرده  پیشنهاد را آن تیلور که است علمی مدیریت روش مشاغل طراحی برای شیوه رایجترین: علمی مدیریت(  5

 جهت وحرکت زمان وبراساس فکیكوت طراحی کار تقسیم اساس بر باید مشاغل که بود معتقد تیلور.   است

 جهت جزء وهر تقسیم تر  کوچك اجزای به مشاغل نتیجه در.  شوند تحلیل روش ترین وسریع موثرترین تعیین

 گردد می واگذار فرد یك به انجام

 : داد می قرار توجه مورد مشاغل طراحی در تیلور که است نکاتی جمله از زیر نکات

 . برآمد آنها عهده از وجد بهترین به تون می که شود محدود هایومسئولیت وظایف به باید شغل -

 . باشد آموخته را شغل هر خاص ومهارتهای فنون باید مشاغل -

.  شود کاسته ضروری غیر حرکات تعداد از که طوری  شود داده قرار کارکنان ردسترس د باید کار ووسایل ابزار -

 عصبی فشارهای  نارضایتی چون زیانباری عواقب کوچکتر زایاج بر کار تقسیم که است داده نشان تحقیقات

 . است داشته راس در را کارکنان عملکرد وافت

 می پیروی علمی مدیریت اصول از که پرستانی سر وخشن تند رفتار از ناشی نظریه این: انسانی روابط نظریه( 2

 انسانی روابط رعایت به بیشتر نظریه این در.  داد شکل ها های آزمایش از را خود ومفاهیم شد حاصل کردند

 در جدیدی اصول به منجر نظریه این های یافته.  است شده تاکید کار فنی های جنبه به تر وکم واجتماعی

 نظام بر مبتنی رهبری -:  از عبارتند اصول این شد موجب را کارکنان وانگیزش وخشودی گردید مشاغل طراحی

 متبدانه وغیر انسانی ارزشی

 گروهی شکل به کار وپرورش رستیسرپ -

 .باشد برخوردار مناسب وتعامل کنترل قابلیت  آگاهی از که یابد می گسترش زمانی افراد متقابل روابط -

 رفتار وتایید ها آن روانی توفیق افراد تعهد ، درس روابط بر مبتنی کار با رابطه در فعالیتها ودیگر تشویق تنبیه

 . باشد

   شغل ویژگی نظریات( 9

 است شده مطرح صاحبنظران توسط شغلی های ویژگی بر مبتنی متعددی های نظریه تاکنون

 انگیزاننده نیازهای بر مبتنی برگ هرز عاملی دو ی نظریه مثال برای.  است مشترک آنها از بسیاری مفاهیم که 

 تعلق ونیاز قدرت کسب زنیا موفقیت کسب نیاز بر مبتنی که کلیند مك ی گانه سه نیازهای ونظریه ونگهدارنده

 موفقیت شغل نوع اگر که بود معتقد برگ هرز چون شوند می تلقی شغلی ویژگی های ونظریه جز باشد می



 
 

                    
 

 

62 

PARS 

 

 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 معتقد کلند مك وهمچنین یابد می افزایش کارکنان شغلی رضایت میزان گردد افراد ومقام مسئولیت شناسایی

 ها آن پذیری ومسئولیت شود می خوب بسیار آنها های ردعملک به یابند دست عادی موقعیت به افراد اگر که بود

 : از عبارتند مشاغل طراحی زمینه در  مطرح نظریات از دیگر برخی.  یابد می افزایش

 تاکید شغلی رضایت عدم یا شغلی  رضایت های جنبه بر مشاغل طراحی در نظریه این  شغلی های ویژگی(  الف

 . دارد

 باشند داشته رضایت احساس خود شغل از کارکنان که داد انجام ای گونه به وانت می را مشاغل طراحی روش این

 تغییر در توان می مشاغل از معینی عناصر کردن غنی طریق از معتقدند صاحبنظران روش این کارگیری به در. 

 . داد افزایش را شاغالن بخشی واثر بود موثر افراد روانی حاالت

 قرار توجه مورد شغل طراحی در زیر شرح به کار ابعاد شغل های ویژگی نظریه در

 :گیرد می

 . باشد داشته نیاز ومتنوع گوناگون وتواناییهای مهارتها از ای مجموعه به باید کار انجام( 5

 . دهند انجام کامل طور به را کار یك باید کارکنان کار از جزلی جای به یعنی.  باشد معلوم باید کار هویت(  2

 آن از خارج در وچه سازمان داخل در چه دیگران ازنظر وهم است آن انجام مسئول که کسی نظر زا باید کار( 9

 . آید شمار به مهم

 کار رویدی ی درباره وبتواند باشد داشته عمل وآزادی استقالل آن شاغل که شود طراحی طوری باید شغل( 9

 . کند گیری تصمیم

 بگیرد خور باز خود عملکرد از ندبتوا مشاغل که باشد طوری باید شغل طراحی( 1

 

 اجتماعی – فنی های نظام ی نظریه(  ب

 یعنی انسانها نیازهای تمام طراحی در که است بخش اثر موقعی شغل طراحی که است این بر اعتقاد نظر این

 شتربی که سازمان نیازهای همچنین و آنها تعامالت و روابط رعایت مانند کنند می کار سازمان در که افرادی

 همین به.  شود گرفته نظر در آن نظایر و تکنولوژی کاربرد مقررات، رعایت مانند دارد فنی و رسمی ی جنبه

 گروه اعمای از عموی عنوان به افراد.  است برخوردار خاصی اهمیت از کار اجتماعی و گروهی جنبه دلیل

 در کردن کار هم با و گروهی احساس کار طول در همواره و کنند می کار دارند واحد تشکل یك که اجتماعی

  ]۹[. دارند دخالت و نظارت کار ضوابط و مقررات تدوین در خود آنها.  شود می تقویت آنها
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 شغل طراحی در معاصر ديدگاههاي

 مرتبط نیز خاصی ی نظریه با و اند شده منسوب مشاغل و کار طراحی به اخیر دهه دو در که دیگری دیدگاه چند

 : از ندعبارت نیستند

 وقت پاره استخدام(  5

 فشرده کاری هفته( 2

 انعطاف قابل کاری های جدول( 9

 

 های رایانه و ها واره از استفاده و خودکاری( ب

 دور راه از کار( ج

 نقش پویایی(د

 

 : مشاغل مجدد طراحی

 مجدد طراحی بنابراین.  باشد می مشاغل مجدد طراحی شغلی زندگی کیفیت بهبود های شیوه بهترین از یکی

 فنی نیازمند و شده انجام گروهی یا فردی بصورت که است مشاغلی کاری روشهای دهی ساختار ضرورت مشاغل،

 توانایی و حکومتی قوانین تغییر اقتصاد، و مالی و پولی های سیاست تغییر ، سازمانی و اجتماعی فرهنگ آوری،

 . نماید پیدا موضوعیت کارکنان های

 در نظر تجدید یا تازه فناوری سبب به خواه.  کند تغییر شغلی هرگاه است قدمعت( HACKMAN) هکمن

 انجام کار مجدد طراحی که شود می ،گفته انسانی منابع کارشناسان و مدیران نظر اساس بر یا سازمانی تشکیالت

 که باشد صیخا مشاغل تغییر شامل که شود می اطالق فعالیتی هرگونه به شغل دوباره طرحریزی لذا.  است شده

 مجدد طراحیهای که آنچه.  است کار ضمن بیشتر وری بهره نیز و کارکنان کاری تجربه کیفیت افزایش آن، هدف

 . است شغل رفتاری و محیطی سازمانی، نیازهای ، دهند می قرار نظر مد شغلی

 ضروری نکته ندچ ذکر آید می عمل به افراد کاری زندگی بهبود و شغل مجدد طراحی برای که کوششهایی در

 اجتماعی نیازهای توان می آنها میان از که هستند گوناگون نیازهای دارای افراد ، اینکه نخست. است توجه شایان

 . آورد نظر در را احساسی و

 شود می سبب نیازها این به توجه.  باشند نیازهای اینگونه از فارغ توانند نمی مشغولند کار به که هنگامی افراد

 و تالش آن خاطر به تواند می و بیند می آن در را خود پیشرفت دارد، عالقه آن به که برگزیند را ریکا فرد که

 پایه بر را آن و دهد تغییر را افراد رفتار مستقیم طور به تواند می شغل مجدد طرحریزی ؛ آنکه دوم. کند کوشش
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 شغلی رفتارهای بر تکیه سازمانی صرف عوامل بر تاکید جای به شغل مجدد طراحی در.  کند حفظ پایدار تغییر

 کننده تقویت خود ، وظایف ساخت و گرفته خو جدید شغل در تازه رفتارهای با تدریج به رود می گمان و است

 هر ؛ آنکه سوم.  دهد می تغییر مثبت جهت در کار درباره را فرد نظرات تدریجا و بوده شخص مثبت رفتارهای

 طراحی ؛ اینکه آخر نکته و.  شود می دیگری تغییرات سبب شغل مجدد طراحی واسطه به سازمانی  تغییر نوع

 همه با.  کند می جلوگیری آن کردن دار خدشه از و دارد می منظور کامال را افراد انسانی شان شغل دوباره

 به باال حد رد انسانی های انگیزه گاهی ، شود می انجام سازمانها در کارکنان روحیه بردن باال برای که کوششهایی

 . شود می گرفته نادیده فرد شکوفایی خود و رشد انگیزه ویژه

 کنند ترقی و رشد انسانی افراد صورت به کارکنان که آورد می پدید را فرصتهایی افراد برای شغل دوباره طراحی

 ]۹[.   دهند افزایش را خود شخصی ارزش و شایستگی حس و
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  عملكرد مديريت تعريف
 از است شده آن از متعددی تعاریف که باشد می( Performance Management) عبارت ترجمه عملکرد مدیریت

 :جمله

 مسئولیتهای و امور  مدیریت با که است سازمانی های فعالیت از دسته آن برای عامی اصطالح عملکرد مدیریت

 .  دارد کار و سر کارکنان ورفتاری شغلی

 پیدایش به و است سرپرستان و کارکنان بین تفاهم ایجاد و ارتباط برقراری تسهیل برای راهی عملکرد مدیریت

 .  شود می منجر خدمات کیفیت به بیشترنسبت تعهد و کاری تر مطلوب محیط

 استفاده سطح افزایش منظور به که کرد تلقی اطالعات و اقدامات از ای مجموعه توان می را عملکرد مدیریت

 صورت بخشی اثر و کارایی با توإم اقتصادی ای شیوه به هدفها به دستیابی جهت در منابع و امکانات از بهینه

 .  گیرد می

 بین جانبه دو ارتباطات از استفاده با که دانست رویکردی را عملکرد مدیریت توان می فوق تعاریف به توجه با

 تقاضاها انتقال جهت دیگر، سوی از کارکنان و سازمان انتظارات و اخواسته تفهیم جهت یکسو از سرپرستان

 منابع و امکانات کلیه از بهینه استفاده جهت را محیطی سازمان،  مدیریت و سرپرستان به کارکنان وخواستهای

 عملکرد آسانی به سرپرستان تا شود می باعث عملکرد مدیریت.  آورد می پدید سازمان اهداف تحقق درجهت

 به مناسب پاداشهای دادن با دیگر سوی از نمایندو اقدام آن بهبود جهت د دهندو تشخیص را کارکنان یفضع

 فرایندی عملکرد مدیریت.  نمایند کمك آنها تکرار به و ترغیب را مطلوب عملکردهای کارکنان، مطلوب  عملکرد

 ابزار بعنوان را شکایات به گیرسید های مشی خط و انظباطی نظامهای هم و عملکرد ارزشیابی هم که است

 ]3[.  گیرد می بر در خود مدیریتی

 

  عملكرد مديريت اهميت
 به که دارند بقاء امکان سازمانهایی تنها و یافته افزایش ها زمینه همه در وری بهره که امروز رقابتی جهان در

 مایه که عملکرد مدیریت باشند، داشته را وری بهره بیشترین و نموده استفاده خود منابع از ممکن وجه بهترین

 مترقی، و جدید سازمانهای در امروزه.  است برخوردار بسیاری اهمیت از باشد، می انسانی نیروی وری بهره افزایش

 مدیریت به نیل برای.  باشد می  آن وری بهره و انسانی نیروی.  ها سازمان موفقیت کننده تعیین عامل مهمترین

 :  بایست می سازمانها مؤثر، عملکرد

 . نمایند تعیین را مطلوب عملکرد معیارهای و موفقیت مهم عوامل-5

  .نمایند ایجاد عملکرد مدیریت اهداف با متناسب و مطلوب سازمانی یافرهنگ بخشیده راارتقاء سازمانی فرهنگ-2
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 . بکوشند آنها بهبود جهت در و داده قرار بررسی مورد دالماً را کارکنان عملکرد و سازمانی فرایندهای-9

 تصمیم و انسانی منابع سیستمهای در آمده بدست نتایج اعمال و آوری جمع جهت اطالعاتی بانك یك-9

 . دهند تشکیل سازمان آتی گیریهای

 آینده های فعالیت توانند می ها سازمان آمده، بدست نتایج از گیری بهره و درسازمانها عملکرد مدیریت اعمال با

 :  نمایند سازماندهی زیر شرح به مند امنظ شکلی به را خود

 .  نمایند سازی مستند را کارکنان شغلی مسئولیتهای و رفتارها-5

  کارکنانو به آنها تفهیم و ها سازمان نظر مورد عملکردی انتظارات تعریف و تعیین-2

  کارکنانو و سرپرستان بین ارتباطات برقراری برای مناسب چوب چار ایچاد-9

 . کارکنان های خواسته و اهداف با سازمان انتظارات و اهداف دنکر جهت هم-9

 سازمان اهداف به نیل جهت در آنها تشویق و هدایت و کارکنان مداوم ارزیابی برای مناسب فرصت آوردن پدید-1

 . سرپرستان توسط

 به آسانی به سازمان های خواسته و اهداف که طوری به سازمانی سطوح تمام در مشارکتی نظامی برقراری-3

 سازمان  مدیریت و سرپرستان اطاع به سهولت به نیز کارکنان انتظارات دیگر سوی از و شده منتقل کارکنان

 .  برسد

 .  کارکنان عملکرد با متناسب و مطلوب جبران و پاداش نظام برقراری-7

 ]3[.  کارکنان مندی رضایت سطح ارتقاء-۹
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  عملكرد مديريت اصول
 ذیل صورت به توان می را اصول این.  نظرگرفت در عملکرد مدیریت بنای زیر و مبنا بعنوان باید را مشخص اصول

 : نمود عنوان

 .  یافت توان می خاص پاسخی مسئله هر برای-5

 . باشند می آوری سود قابلیت تراز راف چیزی ارزشها-2

 .  است کار و کسب اساسی فرایند نوعی عملکرد مدیریت-9

 ]3[. اطالعات تبادل از حاصل قدرت به خاص توجه-9

 

  عملكرد مديريت توفيق مؤثردر عوامل
 مدیریت دفراین به سازمان متشکله سایرعوامل که شود نایل موفقیت به تواند می درعمل،زمانی عملکرد مدیریت

 : نمود بندی طبقه توان می زیر شکل به را مذکور عوامل.  نمایند کمك عملکرد

 .  آن از جانبه همه حمایت و عملکرد مدیریت فرایند برقراری در سازمان ارشد مدیریت هماهنگی و همسویی-5

 .  ملزو صورت در فعلی، فرایند در الزم تغییرات انجام برای سازمان ارشد مدیریت آمادگی-2

 .  سازمان نظامهای سایر با عملکرد مدیریت نظام کامل هماهنگی-9

 . درسازمان عملکرد مدیریت بهتر چه هر اجرای جهت مناسب و الزم آموزشهای برقراری-9

 . عملکرد مدیریت اجرای در کارکنان مستقیم دخالت-1

 و خواستها با هم و سازمان نتظاراتا و اهداف با هم که باشد نحوی به باید عملکرد مدیریت اجرای روشهای-3

 .  باشد همسو کارکنان نیازهای

 . افراد فردیا عملکرد نه گیرد قرار ارزیابی مورد سازمان عملکرد باید-7

 یعنی است کارکنان سازی توانمند حاصله، نتیجه اولین شود، اجرا موفقیت با عملکرد مدیریت فرایند صورتیکه در

 توانمند.  آنهاست گروهی بستگی و کارکنان بین همبستگی حصول درصدد کارمند ،وابستگی یا استقالل جای به

 توانمند مشتریان، به اراله جهت خدمات و محصوالت کیفیت مستمر بهبود برای است بنایی زیر کارکنان سازی

 انجام بر زمان صورتی به مرحله چندین طی که دلیل این به تکامیلی انقالبی، و تکاملی است فرایندی سازی

 برداشته نیز موجود وضع نگونی سر جهت آخر گامهای ای، مرحله انجام ضمن چون است انقالبی و شود می

 .  شود می

 منشاء توانند می گیرند، قرار استفاده مورد و سازی پیاده مطلوب نحو به درصورتیکه عملکرد مدیریت نظامهای

 تلقی فابده منبع بعنوان صورت این در که شوند زمانسا وری بهره و عملکرد بهبود درجهت محرک نیرویی اثرو
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 منبع بعنوان بیانجامند، سازمان در فرد عملکرد بهبود به نتوانند نظامها این درصورتیکه دیگر سوی از.  گردند می

 از فرصت هزینه ایجاد باعث آنها برای شده صرف منابع و زمان اتالف دلیل به چه شوند می گرفته نظر در هزینه

 . آیند می ضروردر غیر بار سر هزینه منبع عوان به و شده رفته دست

 

  عملكرد مديريت فرايند
 عملکرد ریزی برنامه. شود می آغاز عملکرد ریزی برنامه با که است ای چرخه فرآیند یك عملکرد مدیریت فرآیند

 :  از عبارتند که باشد می بخش دو شامل خود

 نحوه از را کارکنان تواند می خود که عملکرد انتظارات و معیارها و نکارکنا مسئولیتهای و نقشها تعریف-5

 دستیابی وراهبردهای سازمان کالن اهداف با کارکنان بخش دراین.  نماید آگاه سازمان راهبرد در آنها مشارکت

 .  یابند می آگاهی سازمان انتظارات و خواستها از و گردند می آشنا کامل طور به آنها به

 خود مسئولیتهای و نقشها وظایف، مبنای بر نیز کار این که کارکنان برای مشخص اهداف تدوین و تهیه-2

 . شود می  انجام کارکنان

 و مسئولیتها و نقشها تعریف اول درمرحله.  گردند می اجرا و ریزی برنامه مرحله درچهار الذکر فوق بخش دو هر

 در.  شود می انجام مشارکتی طور به کارکنان از دریافتی های دهدا از استفاده با و سرپرستان سوی از اهداف تعیین

 اهداف به دستیابی برای الزم راهبردهای تدوین به نسبت مشترک طور به و کارمند اتفاق به سرپرست دوم مرحله

 و عملکرد ارزیابی برای که روشی درمورد کارمند اتفاق به سرپرست سوم درمرحله. نمایند می اقدام شده تعیین

 انجام با سرپرست چهارم درمرحله و نمایند می گیری تصمیم گرفت، خواهد قرار استفاده مورد کارمند پیشرفت

 به و نماید می اراله او به را الزم اصالحی خورد باز و نموده نظارت کارمند عملکرد پیشرفت بر الزم های ارزیابی

 .  نماید می تعدیل را آنها و نموده نظر تجدید خود انتظارات در سرپرست نیز گاهی ؛ پردازد می وی هدایت

 اراله به هدایت،سرپرستان جلسات خالل در.  است عملکرد مدیریت اساس هدایت شد اشاره که همانگونه

 شده تعیین پیش از اهداف به کارکنان تا نمایند می اقدام شده توافق مسیر در کارکنان هدایت و الزم راهکارهای

 بیشتر آن پذیری تکرا نتیجه در و تشویق کارکنان مطلوب عملکرد تا شود می باعث ذکورم فرآیند.  یابند دست

 اصالح به سرپرست،کارمندان توسط مناسب راهکار اراله با و شناسایی نیز نامطلوب عملکرد طرفی از و گردد

 سرپرست بین تکلف بی و مؤثر ارتباطات برقراری باعث خود نوبه به فرآیند این.  نمایند اقدام خود  عملکرد

 . گردد می صمیمیت با توأم مشارکت جو یك ایجاد باعث و شده وکارمند

 رابر ریزی برنامه جلسه در توافق مورد انتظارات چگونه اینکه ومقایسه عملکرد باره در بحث با باید هدایت و تعلیم

 ارتباط یك بعنوان هدایت و تعلیم.  نماید تأکید نیز سرپرستان و کارکنان بین ارتباط تقویت بر نماید، می آورده
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 کارکنان،تهیه تشویق طریق از باید عملکرد، انتظارات صحت و بودن آمد روز تممین ضمن مستمر و آزادانه

 .  نگهدارد آماده و انگیزه با و ؛ جلب را آنها اعتماد خورد، باز دریافت و الزم دستورالعمل

 نشر و متابع از مشترک استفاده خودشان، دانش ارتقاء برای را خود دستان زیر باید مربی نقش در سرپرستان

 صورت تعلیم و هدایت جلسات خالل در که نمایند کمك و تشویق خود، شکستهای و موفقیتها باره در اطالعات

 قرار بررسی مورد ها مشی خط و ها رویه کارکنان، شغلی وظایف کلیه جلسات، این برگزاری طول در.  گیرد می

 اهداف از کارکنان حمایت از هستند، عملی و معقول روشن، فوق موارد کلیه ازاینکه اطمینان ضمن تا گیرند می

 . آورد پدید تعدیالتی و تغییرات عملکرد برنامه در توان می صورت غیراین در. شوند مطمئن نیز سازمان

 قرار بررسی و ارزیابی وردم متعدد و منظم شده بندی زمان جلسات طی را کارمندان نهایی، مرحله در سرپرست

 بر عملکرد مدیریت برنامه هر موفقیت که آنجا از. باید آگاهی مستمر طور به کار پیشرفت میزان از تا دهد می

 تعیین و مذکور جلسات منظم و مستمر برگزاری لذا دارد، تکیه آن پیشرفت و عملکرد گیری اندازه در آن توانایی

 ]3[.  است اهمیت حالز بسیار برنامه پیشرفت میزان دقیق

 

  عملكرد مديريت مزاياي
 مدیریت رویکرد.  آورد بوجود سازمان و کارکنان،سرپرستان برای زیادی مزیتهای تواند می عملکرد مدیریت

 کارکنان عملکرد بهبود برای را مشخصی عملکرد خورد منظم،باز و دقیق های ازارزشیابی گیری  بهره با عملکرد

 و فردی توسعه روند و تعیین را کارکنان ارتقاء و پیشرفت برای نیاز مورد آموزی کار  اماتآورد،الز می فراهم

 و کند می برقرار نزدیکی ارتباط عملکرد، و کارکنان گیری تصمیم بین نماید، می تسهیل و هموار را سازمانی

 سه در عملکرد مدیریت یایمزا و ویژگیها از تعدادی دهد، می افزایش را کارکنان وری بهره و انگیزش سراجام

 : گردند می بررسی و بندی طبقه ذیل شرح به  سرپرستان و کارکنان سازمانی، گوناگون های دیدگاه از و حوزه

  سازمانی دیدگاه از( الف

 . مشخص و واضح سازمانی اولویتهای و مقاصد اهداف، وجود-5

 . کارکنان ای حرفه توسعه و رشد مدت لندب نیاز و تولید برای مدت کوتاه فشارهای بین موازنه ایجاد-2

 . کار محل در برتر های فعالیت به الزم پاداشهای دادن جهت پایدار سازمانی تعهد ایجاد-9

 .  آن ارزشیابی های مشی خط و سازمان فرهنگ بین تناسب نوعی برقراری-9
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  سرپرستان دیدگاه از(ب

 . کارکنان و سرپرستان بین جانبه دو و تکلف صریح،بی ویگفتگ و ارتباط برقراری جهت مناسب فمای ایجاد-5

 . مشترک طور به مجموعه زیر کارکنان و سرپرستان گیری تصمیم-2

 . مجموعه زیر کارکنان و سرپرستان بین کافی و متقابل اعتماد-9

 مورد بیشتر اآنه عملکرد مثبت های جنبه و کنند نمی تأکید کارکنان عملکرد منفی ابعاد به صرفاً سرپرستان-9

 .  باشد می توجه

 فرآیند توضیح در و باشند می کارکنان برای آن اعمال چگونگی و ارزشیابی نظام تشریح به عالقمند سرپرستان-1

 . آورند می عمل به را الزم جدیت مذکور

 بر املک اشراف که باشد می جدی و آگاه و آماده سرپرستان عهده بر عملکرد مدیریت ارزشیابی نظام اعمال-3

 .  دارند را خود مجموعه زیر کارکنان واقعی عملکرد

 

  کارکنان دیدگاه از( چ

 . شوند می هدایت و گیری اندازه روشن و ملموس،واضح صورت به و کامل طور به کارکنان عملکردهای-5

  .نماید می تسهیل را آن فرهنگ انتقال و شده ای حرفه رشد تشویق و افزایش باعث کارکنان عملکرد ارزشیابی-2

 داده آنها باره در نظر تبادل و بحث همچنین و ها برنامه و اهداف مسایل، باره در نظر اظهار فرصت کارکنان به-9

 . نمایند منتقل سرپرست به را خود نظرات صمیمی محیطی در تا شود می

 می دریافت. . . (  و کارانهم مشتریان، سرپرستان،) مختلف منابع طریق از را مستمر و کافی خورد باز کارکنان-9

 .  نمایند کسب آگاهی انتظار مورد عملکرد مورد در خود موقعیت از تا کنند

 .  است رسمی خورد باز فرآیند از بخشی کارکنان ارزشیابی خود-1

 گروهی عملکرد مبنای بر هم و فردی عملکرد مبنای بر هم پرداختها افزایش و جبرانی،پاداشها پرداختهای-3

 .  دباش می
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 عملكرد مديريت معايب
 افزوده ارزش ندهآور پدید و فایده شوند،منبع اعمال بخش اثر ای گونه به صورتیکه در عملکرد مدیریت نظامهای

 مدیریت رویکرد اگر.  شوند می گرفته نظر در ضرور غیر بار سر یا هزینه منبع بعنوان اینصورت غیر در باشندو می

 دادن دست از دلیل به نگردد، سازمان عملکرد ارتقاء و پیشرفت باعث و نشود فرد عملکرد بهبود باعث عملکرد

 دادن دست از دلیل به گردد،  می تلقی هزینه منبع بعنوان آن، یاجرا و طراحی برای شده مصرف منابع و زمان

 برخی دیگر سوی از.  گردد می تلقی هزینه منبع بعنوان آن اجرای و طراحی برای شده مصرف منابع و زمان

 زیرا ؟ هزینه منبع یك یا است سود منبع یك آنها عملکرد مدیریت نظام که نیستند واقف نکته این به سازمانها

 شود می باعث امر همین و دهند نمی قرار مداوم ارزیابی و سنجش مورد را نظام خود اقتصادی ابعاد سازمانها این

 مدیریت نظام معایب و کاستیها از برخی.  گردد مبدل فایده بی و تشریفاتی نظام یك به عملکرد مدیریت نظام که

 :  باشند می زیر شرح به عملکرد

 قلمداد هم معادل را آنها و گیرند می اشتباه عملکرد ارزیابی تظامهای با را عملکرد مدیریت نظامهای سازمانها-5

 .  کنند می

 .  باشند می عرض و افتادگی پا پیش و دارای ذات و جوهره جای به عملکرد مدیریت نظامهای بیشتر-2

 ای توسعه نظام یك بعنوان را آن اینکه تا کنند می تلقی تحمیلی نظارت نظام بعنوان را عملکرد مدیریت بعماً-9

 .  بگیرند نظر در

 . باشند می عملکرد مدیریت بهبود یا اعمال برای الزم مهارتهای فاقد سرپرستان از بسیاری-9

 عملکرد مدیریت نظام کنترل و طراحی مسئول واحدهای تنها انسانی منابع واحدهای سازمانها، بیشتر در-1

 . باشند می

 اعمال سازمانی واحدهای کلیه توسط باید که است سازمانی گیر فرا و مشارکتی یکردرو یك نظام این که آن حال

  ]3[. گردد اجرا و
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 انسانی منابع استراتژيك مديريت
 اشاره آنها از مورد چند به اینجا در که است شده بیان انسانی منابع استراتژیك مدیرت برای متعددی تعریفهای

 : شود می

 و مدت کوتاه هدفهای با انسانی منابع مدیریت ساختن مرتبط:  از عبارتست انسانی بعمنا استراتژیك مدیریت -5

 را خالقیت و پذیری انعطاف بتوان که سازمانی فرهنگ ایجاد و سازمان عملکرد بهبود برای استراتژیك مدت بلند

  .کرد تقویت

 انجام و شده ریزی برنامه صورتی به نیانسا منابع از استفاده:  از عبارتست انسانی منابع استراتژیك مدیریت -2

 نظر مورد هدفهای تامین برای سازمان ساختن قادر هدف با کارهایی

 در یافته سازمان گرایی تحول و نوآور فراگیر، اندیشی دور:  از عبارتست انسانی منابع استراتژیك مدیریت -9

 بجا کارگیری به باالخره و آن برای کاری دگیزن کیفیت تامین آن، بهسازی و پرورش سازمان، انسانی منابع تامین

 و سازمانی درون محیط گذاری تاثیر و پذیری تاثیر های جنبه اعمال و شناخت با استراتژیك منبع این موثر و

 سازمان هدفهای و رسالت تحقق منظور به استراتژیها، تبیین راستای در سازمانی برون

 

 انسانی منابع استراتژيك ريزي برنامه فرايند ويژگيهاي
 درآن استراتژیك و اقتمایی سیستمی، نگرش که یادشده، تعریفهای چارچوب در انسانی منابع مدیرت اعمال

 یکدیگر با چنان منظم و معقول فرایندهای چارچوب در اقدامها و وظایف که کند می ایجاب است، شده ملحوظ

 تدابیر بنابراین. کند پیدا بیشتری مشترک فصل هجامع منافع و سازمان منافع با کارکنان منافع که آمیزند در

 اعمال منافع دسته سه این مشترک فصل افزایش جهت در باید انسانی منابع مدیریت سیستم در استراتژیك

 .شود

 خالصه توان می زیر عنصر پنج در استراتژیك نگرشی با را انسانی منابع مدیریت سیستم اصلی اجزای یا عناصر

 : کرد

 از متاثر انسانی منابع مدیریت سیستم هدفهای :انسانی منابع استراتژيك مديريت خروجی اي هدفها -1

 این از سازمان انتظار نخستین انسانی منابع تامین هدفها این با متناسب بوده، موسسه هر استراتژیك هدفهای

 در که افرادی. گیرد می صورت سازمان منافع تامین جهت در طورعمده به اقدام این واقع در که است سیستم

 به مبادرت خود شخصی منافع تامین و هدفها تحقق جهت در عمده طور به نیز شوند می استخدام سازمانها

 به توجه عین در که رود می انتظار انسانی منابع مدیریت سیستم هر از بنابراین. کنند می کار انتخاب و کاریابی

 .دارند ملحوظ استراتژیك گیریهای تصمیم ندفرای در نیز را کارکنان منافع سازمان، منافع
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 انسانی منابع مديريت فرايندهاي -2

 از تشخیص قابل جریان:  از عبارتست فرایند، از متداول تعریفهای از یکی. است شده گوناگونی تعریفهای فرایند از

 فرایند اینکه اول:  ددار وجود مشخص ویژگی دو تعریف این در. هدف به رسیدن راه در وابسته هم به رویدادهای

 بین تعامل و وانفعاالت فعل به اینکه دوم و است هدف به رسیدن برای زمان طول در پویایی و حرکت از حاکی

 .دارد اشاره هم به مرتبط اقدامات و رویدادها

 بندی تقسیم گونه این به مجموعه زیر چهار در انسانی، منابع مدیریت سیستم در اقدامات و عملیات فرایند

 :شود می

 انسانی منابع وتعدیل تامین جذب، نظام -5

 انسانی منابع بهسازی کلی تعبیر به یا و آموزش و پرورش نظام -2

 انسانی منابع نگهداری و حفظ نظام -9

 انسانی منابع از موثر استفاده و بکارگیری نظام -9

 

 انسانی منابع مديريت سيستم داد درون -3

 این که دارد نیاز کافی اطالعات و منابع به انسانی منابع استراتژیك مدیریت فرایند در گانه چهار فعالیتهای انجام

 .ارزشها و اطالعات ،( افزار نرم و افزار سخت)  تکنولوژی انسانی، منابع مالی، منابع:  از عبارتند طورعمده به منابع

 

 سازمانی برون محيط -4

 طبیعی طور به و شود می انجام سازمانها، کالن های راتژیاست و هدفها راستای در انسانی منابع ریزی طرح

 و هدفها که است سازمانی برون عوامل تاثیر تحت اندازه همان به انسانی منابع های استراتژی و هدفها

 .سازمانها استراتژیهای

 شرایط حکومت، ویژگی:  جمله از شوند، بررسی بایستی متعددی هدفهای سازمانی برون محیط بررسی در

 . . . . و عمومی فرهنگ مشتریان، رقبا، کار، بازار کشور، در تکنولوژی سطح جغرافیایی، عوامل و اقتصادی،

 

 سازمانی درون محيط -۵

 که گفت بتوان شاید ولی گذارند اثر انسانی منابع مدیریت تصمیمات بر سازمان درون محیط از متعددی عوامل

 : هستند دارا زیر گانه سه عوامل را اثر بیشترین

 . . . (و مهارتها و تحصیالت سن، ) انسانی منابع کیفی و کمی ویژگیهای -5
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 تکنولوژی ماهیت و نوع -2

 از بخش کدام در سازمان که بداند بایستی انسانی منابع مدیریت. خود عمر چرخه در سازمان فعلی مکان -9

 .دهد شآموز را خود کارکنان آن، با متناسب تا دارد قرار خود عمر منحنی

 این روی عظیمی گذاری سرمایه تا بکوشد باید مدیریت دارد، سازمان برای انسانی منابع که اهمیتی به توجه با

 رقابتی مزیت یك و استراتژیك منبع یك عنوان به انسانی منابع روی گذاری سرمایه. دهد انجام استراتژیك منبع

 این توانند نمی رقبا کنند، می ایجاد رقابتی مزیت که افرادی آموزش و جذب با که است معنی این به پایدار،

 مانند سادگی، به توان نمی را نگرشها و ارزشها رفتارها، از ای مجموعه زیرا کنند، برداری الگو سرعت به را مزایا

 .کرد تقلید تکنولوژی

 پردازد می انسانی نابعم استراتژیك مدیریت کردن اجرایی چگونگی به شد، بیان ابتدا در که گونه همان کتاب این

 به توانند می انسانی منابع توسعه و مدیریت زمینه در سازمانها پراکنده اقدامات که دارد می بیان را نکته واین

 وسیع معنای با انسانی منابع استراتژیك مدیریت. شوند ریزی برنامه سازمان، استراتژیهای راستای در منظم طور

 هم در را شغلی پیشرفت مسیر و سازمانی بهبود کارکنان، توسعه و آموزش هک کوشد می امروزی دنیای در خود

 تشکیل بر انسانی منابع استراتژیك مدیریت. کنند رشد بخش اثر ای شیوه به سازمان و گروهها افراد، تا آمیزد

 تا دارد، نظر سازمانها انسانی نیروی مشخصات و نیازها شناخت زمینه در پویا و هماهنگ جانبه، همه رویکردی

 با. سازد ممکن را امروزی متغیر و تالطم پر رقابتی، محیط در سازمانی های استراتژی و هدفهای به رسیدن

 نیازهای میان کوشد می است، کرده کسب سالها این در انسانی منابع استراتژیك مدیریت که وسیعی مفهوم

 و بالفعل تواناییهای بروز برای الزم های زمینه بایستی می پس. کند ایجاد پیوند فردی و سازمانی ملی، جهانی،

 از که را تحقیقاتی واترمن و پیتر 53۹4 سال اوایل در. شود فراهم سازمان در کارکنان، بالقوه تواناییهای تشخیص

 طوالنی زمانی دوره یك در شده انتخاب شرکتهای. کردند منتشر بودند آورده عمل به آمریکایی مهم شرکت 99

 هشت در را شرکتها این برتری دلیل آمده عمل به تحقیقات. داشتند قرار باالیی رتبه در مالی، رهایمعیا نظر از

 انسانی نیروی عامل را، ویژگی هشت این در عامل مهمترین و بود مشترک آنها همه در که کرد اعالم مهم ویژگی

 :از بارتندع ویژگی هشت این(. 59۹2 مرداد مدیریت، توسعه مترجمان گروه)کردند بیان

 اتحاد بر پایبندی -5

 مشتری به نزدیکی -2

 کارکنان طریق از وری بهره -9

 آفرینی کار و عمل آزادی -9

 ارزشها برابر در تسلیم -1
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 کاری تعصب -3

 اندک کارکنان و ساده ساختار -7

  ]3[پایدار نا و پایدار اولویتهای همزمانی -۹

 

 انسانی منابع استراتژيك مديريت هدفهاي
 :دارد مشخص هدف سه انسانی منابع استراتژیك یریتمد

 وری بهره -5

 کاری زندگی کیفیت -2

 قانون از پیروی -9

 .است شکایتها کاهش و خدمت ترک کاهش غیبت، کاهش عملکرد، افزایش آن نتیجه که وری بهره -5

 منابع امور کارشناسان و مدیران چند هر. است سازمان هر هدفهای مهمترین از یکی وری بهره افزایش شك بدون

 باشند داشته بسیار نفوذ مستقیم طور به دارند اثر وری بهره در که مواد و سرمایه عوامل بر توانند نمی انسانی

 در انسانی منابع کار شیوه و انسانی منابع درباره ارشد مدیریت بینش کار، نیروی از گیری بهره در توانند می ولی

 . کنند نفوذ خاص ای گونه به(  دارند بسزا ریاث وری بهره در که)  سازمان

 
 کاری زندگی کیفیت بهبود -2

 کارکنان. است سوانح کاهش و عصبی فشار کاهش کار، از رضایت افزایش کار، در مشارکت افزایش آن نتیجه که

 خود ایشانکاره در دارند آرزو داشته، را خود کارهای در مشارکت و درگیری درخواست گذشته از بیشتر امروزی،

 سودمندی کارهای جمله از نظرهایشان اراله به آنان انگیختن بر و کارکنان با وشنود گفت. باشند داشته کنترلی

 .دارند انتظار خود، انسانی منابع مدیریت سوی از را آنها رساندن انجام به سازمان، ارشد مدیران که است
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 قانون از پیروی -9

 نزد سازمان شهرت و اجتماعی بینی خوش افزایش قانونی، های جریمه تنرف میان از یا کاهش آن نتیجه که

 توجه و گیرد قرار کار نیروی به جدید آرای و قوانین جریان در پیوسته باید انسانی منابع مدیریت. است عموم

 برای ای وسیله نه سازمانهاست، در انسانی منابع بیشتر چه هر راحتی و آسایش برای قوانین که باشند داشته

  ]3[.انسانی منابع آزار و گیری مچ

 

 انسانی منابع استراتژيك نقش كردن اجرايی

 انسانی منابع استراتژيك نقش كردن اجرايی براي اي مرحله هفت مدل

 به( هستند سازمان استراتژیك داراییهای که)  را سازمان انسانی منابع بتوانیم تا کند می کمك ما به مدل این

  .کنیم مدیریت بخش اثر ای شیوه

 کنیم مشخص واضح طور به را سازمان استراتژی:  5 گام

 چگونگی بر تمرکز با و کند می آوری جمع را اصلی دیدگاههای انسانی، منابع ارشد رهبر استراتژی، توسعه در

 وانندت می(  اجرایی و عملیاتی هدفهای قالب در یعنی)  آن اجزای به استراتژی تفکیك و استراتژی کردن اجرایی

 استراتژی کنید فرض مثال، برای. داد ارتباط سازمان کل به را سازمان هدفهای توان می چگونه که کنند مشخص

 خود محصوالت فروش در بازار سهم افزایش و سال 54 زیر کودکان برای بازی اسباب تولید شرکت یك اصلی

 .کند می مشخص هدف این به شدن نالل برای را شرکت مختلف بخشهای وظیفه انسانی منابع ارشد رهبر. است

 

 انسانی منابع برای شغلی جایگاه یك ایجاد:  2 گام

 ایجاد شغلی جایگاه یك که است نیاز ماهری نیروهای کند، می مشخص را خود استراتژی سازمان، یك که زمانی

 تعیین از پس. نندک پشتیبانی و حمایت استراتژی آن از توانند می چگونه انسانی منابع شود مشخص تا کنند

 است نیازمند زمینه آن در متخصص انسانی منابع به خود وظایف انجام برای بخش هر مختلف، بخشهای وظایف

 انسانی نیروی یا شغلی جایگاه این بایستی می شغلی، جایگاه یا انسانی نیروی چنین وجود عدم صورت در که

 .شود تأمین

 

 استراتژی نقشه یك رسم:  9 گام

 استراتژیك هدفهای و وظایف فرایندها، به دقیق نگاهی باید سازمان، برای استراتژی نقشه یك حیطرا برای

 و انسانی منابع مختلف، بخشهای وظایف که حال. گوییم پاسخ زیر پرسشهای به و باشیم داشته سازمان
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 آن بوسیله تا کنیم رسم استراتژیك نقشه یك توانیم می شد تأمین و مشخص نیاز، مورد شغلی جایگاههای

 .دهیم پاسخ زیر پرسشهای به بتوانیم

 دارد؟ برتری دیگری به نسبت استراتژیك هدفهای از کدامیك -5

 ؟ چیست هدفها این از یك هر به رسیدن در کارمند هر وظیفه و عملکرد -2

 ؟ چیست هدفها این از یك هر به رسیدن موانع -9

 ؟ کنیم گیری اندازه مرحله هر در را اهدفه این به رسیدن فرایند توانیم می چگونه -9

 ؟ دارند هدفها این به رسیدن برای را الزم آگاهی و دانش مهارت موجود، کارمندان آیا -1

 گیرد؟ صورت بایستی می کارهایی چه صورت این غیر در -3

 استراتژی نقشه در انسانی منابع نیازهای تعیین:  9 گام

 را انسانی منابع نیازمندیهای توانیم می ،(استراتژیك نقشه وسیله به) 9 امگ پرسشهای به پاسخگویی با گام این در

 افزایش هدف به رسیدن برای شرکت انسانی منابع است ممکن مثال برای. کنیم مشخص استراتژی اجرای برای

 :باشند نیازمند زیر های دوره گذراندن به بازار سهم

 اینترنتی فروش آموزشی های دوره -

 نوین بازاریابی اصول یادگیری برای هایی دوره -

 جدید بازار کنندگان مصرف فرهنگ با آشنایی برای هایی دوره -

 … و رایانه با کار آموزشی های دوره -

 

 شرکت استراتژی با انسانی منابع معماری همراستایی:  1 گام

 اصلی استراتژی با بایستی(  … و دانش کاری، تجربه سن،: نظر از) انسانی منابع ویژگیهای که باشیم داشته توجه

 .باشد همراستا و هماهنگ -است فروش سهم افزایش ما مثال در که- شرکت

 انسانی منابع ویژگیهای ارزیابی و گیری اندازه سیستم یك طراحی:  3 گام

 سازمان اصلی استراتژی به رسیدن راه در انسانی منابع ویژگیهای و تواناییها گیری اندازه برای را مکانیزمی باید

 و شود مشخص اصلی استراتژی به دستیابی در انسانی منابع از یك هر سهم وسیله بدین تا کنیم طراحی

 .شوند متمایز زالد و ضعیف نیروهای از ممتاز، نیروهای
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 نهایی گام:  7 گام

 استراتژی به دنرسی راه در انسانی منابع از یك هر امتیازهای تعیین و 3 گام نتایج به توجه با مرحله این در

 نیروهای توانایی و تشویق را ممتاز نیروهای حذف، را زالد نیروهای درست، مدیریت یك با توانیم می اصلی،

 برای رایانه با کار و اینترنتی فروش عملی و تئوری آموزشی های دوره افزایش مانند. دهیم ارتقا را ضعیف

 .بازی اسباب تولید شرکت ضعیف نیروهای

 مدیریت: شد گفته پیشتر که گونه همان انسانی منابع استراتژیك مدیریت با آن ارتباط و زمانهاسا عمر چرخه

 برای را الزم آموزشهای آن با متناسب تا دارد قرار عمر چرخه کجای در سازمان که دریابد بایستی انسانی منابع

 .کنند استفاده ان،سازم عمر چرخه مرحله آن با متناسب نیروی از و دهند اراله انسانی منابع

 انسانی منابع مدیریت نقش هنوز و است گرفتن شکل حال در تازه سازمان مرحله، این در( :  نطفه)  اول مرحله

 .است نشده ظاهر

 به سازمان رسمی ساختارهای و کنند می رشد تخصصی های حوزه مرحله این در( :  طفولیت)  دوم مرحله

 و حقوق پرداخت و آموزش استخدام به مربوط وظایف که انسانی بعمنا مدیریت نقش و گیرد می شکل تدریج

 .کند می پیدا رنگ کم کم انسانی منابع نوآوری و خالقیت حالت این در. شود می ظاهر دهد، انجام باید را مزایا

 برخوردهای به توجه لزوم و شود می ظاهر ای حرفه مدیریت نقش مرحله این در( :  سریع رشد)  سوم مرحله

 رنگی پر نقش انسانی منابع آفرینی کار مرحله این در. کند می پیدا اهمیت انسانی منابع مدیریت به ای فهحر

 .یابد می

 و کند می ایجاب را ای منطقه های بندی بخش و تمرکز نوعی وظایف، تنوع مرحله این در( :  بلوغ)  چهارم مرحله

 .شود می اهمیت دارای انسانی منابع برای گروهی لیتهایفعا و گروه با کار آموزشهای و مشارکتی نقش نتیجه در

. رود می پیش خوبی به امور مرحله این در. نامند می استراتژیك یکپارچگی را مرحله این(:  تکامل) پنجم مرحله

 مراحل به سازمان ورود از تا کند می پیدا زیادی اهمیت انسانی منابع نوآوری و ابتکار خالقیت، مرحله این در

 .شود جلوگیری دارند، پی در را مرگ که یبعد

 

 قابلیت تدریج به شرکت و است سازمان حیات چرخه در پیری دوره نخستین مرحله این( :  ثبات)  ششم مرحله

. شود بیشتری توجه توسعه و تحقیق بخش کارکنان به بایستی مرحله این در. دهد می دست از را خود انعطاف

 .یابد می نمود پیش از بیش دوباره نیز انیانس منابع آفرینی کار همچنین

 امور رواج پیش، مرحله به نسبت انعطاف قابلیت کاهش دوره، این های مشخصه از( :  اشرافیت)  هفتم مرحله

 .دارند کلیدی و مهم نقش اند، داشته مستمر یادگیری که کارکنانی مرحله این در. هستند القاب و تشریفاتی
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 : از عبارتند دوره این های مشخصه از( :  اولیه بوروکراسی)  هشتم مرحله

 گیرد فرامی را سازمان سوءظن -5

 هستند مقصر دنبال به مشکل رفع جای به مدیران -2

 شود می نگریسته مزاحم یك مثل مشتری به -9

 رود می کار به داخلی کشمکشهای و تمادها حل برای سازمان انرژی همه -9

 خیلی میزان به آفرینی کار عالوه به است؛ پیشین مرحله مانند نیز مرحله این در انسانی منابع برجسته ویژگیهای

 .زیاد

 هیچ و رسد می خود حالت ترین پایین به سازمان فعالیتهای مرحله این در( :  مرگ و بوروکراسی)  نهم مرحله

 به خود کارکنان به ئنامطم برسد، خود عمر از مرحله این به که سازمانی. ندارد وجود کارها در پیوستگی گونه

 را خود انسانی منابع گفت توان می عمال درنتیجه درنیافته، را آنها اهمیت نکرده، نگاه استراتژیك منبع یك عنوان

 .دارند سازمان در جسمی حمور آنهافقط و است داده دست از

 چند ای گونه به را آنها نی،انسا نیروی برای مستمر یادگیری و مداوم آموزشهای با بایستی انسانی منابع مدیریت

 .باشند داشته آمادگی سازمان، عمر از مرحله هر مشکالت با رویارویی برای که سازد ومنعطف منظوره

 ای برنامه باید هستند، مهم و استراتژیك حیاتی، سازمان یك برای اندازه این به تا انسانی منابع دریافتیم که حال

 توانمند چون هایی واژه و کنیم تهیه استراتژیك منبع این توسعه و رتقاا پیشرفت، تعالی، برای دقیق و منظم

 منابع امتیاز کارت شغلی، توسعه شغلی، سازی غنی شغلی، چرخش مستمر، یادگیری کارکنان، مشارکت سازی،

  ]54[.پردازیم می انسانی منابع امتیاز کارت توضیح به ادامه در که اند هدف این تحقق ابزارهای همه انسانی،

 

 انسانی منابع امتياز كارت
 کارت. است عملکرد و استراتژی انسان، پیوند پی در( Human Resources Scorecard) انسانی منابع امتیاز کارت

 رقابتی مزیت و استراتژیك دارایی یك عنوان به را انسانی منابع مدیریت، که شود می باعث انسانی منابع امتیاز

 استراتژی با را کارکنان روزانه فعالیتهای همچنین. شود داده نشان شرکت نتایج در دافرا مشارکت و کند مدیریت

 مدیریت سیستمهای و انسان توسط ارزش ایجاد تا دارد سعی انسانی منابع امتیاز کارت. سازد می مرتبط شرکت

 . کند گیری اندازه و توصیف را انسانی منابع
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 انسانی منابع امتياز كارت يك ايجاد
 در که است این مهم نکته ولی. دهد می نشان خود خاص شیوه به را خود انسانی منابع امتیاز کارت رکتش هر

 : از عبارتند بعد چهار این. شود آورده باید اصلی بعد چهار خوب، امتیاز کارت یك

 این. ندهست شرکت استراتژی کردن اجرایی در انسانی، سرمایه عوامل که:  کلیدی و اصلی آفرینهای ارزش -5

 .کنند می تمرکز کارکنان رفتارهای روی اغلب عوامل

 منابع سیستم عناصر توانیم می ما شدند مشخص آفرینها ارزش که زمانی:  باال عملکرد بـا کاری سیستم -2

 عملکرد باال، عملکرد با کاری سیستم. کنیم تعیین کنند، می کمك آفرینها ارزش این ایجاد به که را انسانی

 .بخشد می بهبود را شرکت کارکنان

 : است نوع دو همسویی این:  انسانی منابع سیستم همسویی میزان -9

 داخلی همسویی – الف

 خارجی همسویی – ب

 .دارند همکاری یکدیگر با اندازه چه تا انسانی منابع عناصر از یك هر یعنی:  داخلی همسویی -الف

 .کند می کمك شرکت استراتژی اجرای به انسانی بعمنا سیستم اندازه چه تا یعنی:  خارجی همسویی – ب

 از عناصری روی باید معیار انتخاب برای گفت توان می ولی. ندارد وجود ها همسویی این برای استانداردی معیار

 .دارند خاص آفرین ارزش یك در مهمی نقش که کرد تمرکز انسانی منابع سیستم

 تا کند می کمك شرکت بخشهای سایر به انسانی منابع بخش که میزانی یعنی:  انسانی منابع بخشی اثر -9

  ]54[.بگیرند فرا هزینه کم و موثر ای گونه به را نیاز مورد مهارتهای
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 : انسانی منابع امتياز كارت مزاياي
 .کند می ارزش ایجاد و ها هزینه کنترل به قادر را مدیران -5

 .سنجند می شرکت، تراتژیاس اجرای در را انسانی منابع مشارکت مدیران، -2

 .کنند مدیریت را استراتژیك مسئولیت تا دهد می اجازه انسانی منابع متخصصان به -9

 .کند می کمك پذیری انعطاف و تغییر به -9

 .داشت خواهند استراتژیك تفکر عملیاتی، تفکر جای به انسانی منابع مدیران -1

 

 سونی شركت در انسانی منابع استراتژيك مديريت
 به منبع این به و دارند زیادی بسیار تاکید انسانی، نیروی بر خود استراتژیهای سازی پیاده برای سونی دیرانم

 به را خود به مربوط های مجموعه فرهنگ تا کنند می سعی پیوسته و نگرند می استراتژیك کامالً منبع یك عنوان

 .دهند حرکت روز، مناسب شرایط سمت

 :است زیر موارد لشام سونی رقابتی مزیتهای

 انسانی نیروی مدیون را موارد این همه که سازمانی، فرهنگ و اطالعات فناوری سرمایه، کیفیت، خالقیت، اعتبار،

 کرده درک شرکت هدفهای پیشبرد در را انسانی نیروی استراتژیك نقش کار، ابتدای همان از سونی. هستند خود

 را پشتکار و گروهی همکاری خصوصیات ها ژاپنی چه اگر. داشت اکیدت بسیار یادگیری مکانیزم بر بنابراین. بود

 انسانی منبع ضعف و قوت نقاط شناخت با شرکت مدیران پس. نیستند باالیی سطح در خالقیت نظر از ولی دارند

 باالیی سطح به را استراتژیك منبع این ضعف، نقاط کردن طرف بر و قوت نقاط تقویت با اند توانسته خود،

 .اند کرده دنبال خود شرکت در را ای ویژه های برنامه سونی مدیران امر این تحقق برای. نندبرسا

 هر که شده باعث آنها داشتن نگه آماده و مستمر یادگیری شرکت، نیروهای بین در کارآفرینی و خالقیت توسعه

 .آید در اجرا به راحتی به گیرند می استراتژیك تصمیمی مدیران گاه

 :شود می اعمال انسانی منابع روی مستمر ای گونه به قانون عنوان به زیر موارد شرکت این در

 .کند می کار تولید بخش در ماه چند اش، سابقه به توجه بدون جدید، کارمند هر -5

 .کنند درک را آن فرهنگ و تالشها شرکت، تولیدات باید کارکنان همه که دارد باور مدیریت -2

 .شوند می جا جابه مختلف مشاغل نبی سال چند هر افراد -9

 .شوند می جا جابه برعکس و تولیدی شغل یك به مهندسی شغل یك از متناوب طور به افراد -9

 .فرد به نه شود، می داده گروه به پاداش -1

 .باشند آن نگران نباید نیست، تکراری اشتباهشان که زمانی تا آنها. باشند خالق باید افراد -3
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 .باشد زیاد باید الزم، های احتیاط رعایت با جوان، نیروهای کاری ارب و مسئولیت -7

 .هستند شرکت اعتماد با و تجربه با دوستان جدید، مدیران همه -۹

 برای محدودی و مشخص وظایف تنها که دانست بخشی توان نمی را انسانی منابع مدیریت حاضر عصر در

 و استراتژیك نگرش داشتن نیازمند انسانی، منابع مدیریت ی،رقابت و متحول شرایط در. دارد عهده به کارکنان

 با انسانی منابع استراتژیك مدیریت. کند ایجاد افزوده ارزش و رقابتی مزیت سازمان، برای بتواند تا است فراگیر

 .است داده قرار شرکت برای موفقیت کسب جهت در را خویش رسالت شده، مطرح نیازهای به توجه

  :بگیرند نظر در را زیر موارد خود انسانی منابع استراتژیك توسعه و مدیریت در که باشند آگاه تیبایس مدیران پس

 انسانی؛ منابع توسعه مقاصد تعیین -5

 سازمان؛ در مهارتی وضعفهای قوتها ارزیابی -2

 کارکنان؛ عملکرد بر موثر فرصتهای و تهدیدها نظر از خارجی محیط وشناسایی تخصیص -9

 آتی؛ فرصتهای و تهدیدها با ضعفها و قوتها مقایسه -9

 برای را سازمان و افراد بتواند که ای گونه به انسانی منابع توسعه برای مناسب سازمانی استراتژی انتخاب -1

 سازد؛ آماده آینده

 :زیر موارد به توجه با برگزیده استراتژی اجرای -3

 کارکنان شغلی موزشآ -ج کارکنان پرورش و آموزش -ب سازمانی بهبود -الف

 .انسانی منابع توسعه ارزیابی -7
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 چيست؟ (MIS )سيستم مديريت اطالعات
MIS را الزم نیزاطالعات روزمره و تکراری درتصمیمات بلکه.کند می حمایت استراتژیك امور در را مدیران تنها نه 

 ها گیری تصمیم در که یابند دست اطالعاتی هب تا سازد می قادر را آنها  دهدو می قرار تاکتیکی اختیارمدیران در

 .باشد ها آن برای موثری کمك

 

 ها سازمانMIS واحد مديران

 دارای  که کند می  فعالیت مجزا طور به MISواحد یك وتولیدی خدماتی بزرک وسازمانهای ها درشرکت  امروزه

 .باشد می وارتباطات ،اطالعات سیستم ، مدیریت در متخصص مدیری

 شرکت مدیر به مفید اطالعات و آمد روز  گزارشات ی اراله ، مدیریت  اطالعات  سیستم  مدیران  ارک  عمال

 آنها، پردازش و ها داده گردآوری برای مدیر این.باشد می گیری وتصمیم آینده های ریزی برنامه برای وموسسه،

  های  سیستم امکانات  از  هم و   ددار  خبره  های  سیستم حتی و ای رایانه و اطالعاتی  های سیستم نیازبه

 می واطالعاتی ای رایانه وعلم استفاده،دانش این  ی الزمه  که  کند استفاده  اطالعات  آوری فن  و اطالعاتی

 .باشد

 

 MIS هاي ويژگی

 مبتنی ، مدت دراز  ریزی برنامه رایج، کاری های   جریان ، یکپارچگی حفظ ، محور مدیریت ، گرا مدیریت-

 ... و نیاز بر  مبتنی ، استفاده وسهولت پذیری انعطاف ، سیستم زیر هومبرمف

 

 MISبه نياز هاي علت

 :کرد بندی تقسیم زیر صورت به توان می را مدیریت اطالعات های سیستم به  نیاز علتهای

 عملکرد بهبود -

 اطالعات جریان بهبود -

 اقتصادی وضیعت بهبود -

 وکنترل نظارت بهبود -

 وری بهره ارتقایو بهبود -

 خدمات ی اراله بهبود -
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 MIS وظايف 

 :است زیر صورت به مدیریت اطالعات های سیستم امور وظایف شرح

 سازمان برای کامپیوتری خدمات انجام -

 درصنایع کامپیوتری بامراکز همکاری -

 اطالعات بندی وطبقه طراحی -

 مناسب واطالعاتی مکانیزه های سیستم آوری فراهم -

 ومالی فنی های وبررسی سنجی کانام -

 

 MIS بنيادي هاي ارزش

 اطالعاتی جریان برای وامنیت اطمینان قابلیت -

 گرایی مشتری -

 شده نحوکنترل به سازمان وخارج درداخل اطالعت به دسترسی -

 اطالعاتی های سیستم امور کارکنان وتوانمندی خالقیت -

 

 MIS بنيادي اهداف

 وکار درکسب ارزش ایجاد به کمك

 عالی اهداف تحقق جهت اطالعات تکنولوژی کارگیری به -

 انسانی ومنابع تکنولوژی،سازمانی های جنبه از توانمندی بهبود -

 [54] ومرتبط الزم مطالعات نمودن دسترس قابل -
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 آموزش و چرخش شغلی كاركنان 

اهداف مورداشاره ، هر سازمانی اعم از کوچك و بزرگ می بایست مجهزبه نیروی انسانی الیق و  برای نیل به

کارآمد باشد. رسالت موسسات آموزشی رسمی ازقبیل دبستان ،دبیرستان و دانشگاه ، ایجاد نظامی برای تربیت و 

وثر آماده می سازد. ولی افرادی آموزش دانش و معلوماتی است که افرادرا برای ورود به اجتماع و انجام خدمات م

که به استخدام سازمان درمی آیند، عالوه بر فراگیری دانش و معلومات ، به آموزش تخصصی و حرفه ای نیز نیاز 

دارند تا دانش فنی و مهارتهای الزم را برای انجام شایسته وظایف محول به دست آورند. این آموزشها به کارکنان 

 .ر و موثرتری در نیل به اهداف سازمان ایفا کنندکمك می کند تا نقش فعالت

آموزش کارکنان که عبارت از انجام یك سلسله عملیات مرتب ، منظم ، مداوم وباهدف و یا اهداف مشخصی است 

 :به سه منظور به کار می رود

 ; ایجاد یا افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان

 ; ایجاد یا افزایش سطح مهارتهای شغلی کارکنان

 . ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار جامعه

همان گونه که جوامع بشری از سنتی بودن ، به صنعتی شدن و سپس به فراصنعتی شدن گام برداشته اند، علوم 

و فناوری هم روبه تکامل ، دگرگونی و پیشرفت است . به موازات این تغییرات است که اهمیت لزوم و خواص 

آموزش < :پیش ملموس گشته تاحدی که برخی از صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویندآموزش بیش از

بدین معنی که بدون آموزش کارکنان ، پایه های مدیریت هم متزلزل می شود و  >درحقیقت خودمدیریت است 

مجموع به مخاطره می افتد. آموزش کارکنان یك امر حیاتی واجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر با 

فرایندهای مدیریت موردتوجه قرار گیرد تا سایر فعالیتهای مدیریت بتواند مثمرثمر واقع گردد. آموزش درحقیقت 

یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تالشهای کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیری استعدادهای 

 .ذیری فکری الزم در کارکنان خواهدشدنهفته ،به کاراندازی قدرت تخیل و به وجودآمدن حسن انعطاف پ

آموزش کارکنان اگر به روش صحیح ، جامع و کامل انجام پذیرد و به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف 

 : معین و مشخص از آن استفاده شود دارای فواید بسیاری است ازجمله

 ; تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی

 ; کارها در سازمان ایجاد هماهنگی در نحوه انجام

 ; تقویت روحیه کارکنان و ایجاد ثبات در سازمان

 ; افزایش میزان سوددهی و اثرات استفاده از سود حاصله جهت رفاه کارکنان

 ; جلوگیری از تداخل وظایف و مسئولیتها و دوباره کاریها در سازمان

http://nazemi44.blogfa.com/post-2.aspx
http://nazemi44.blogfa.com/post-2.aspx
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 ; شکوفاکردن استعدادهای نهفته کارکنان

 ; ت کارکنان نسبت به سازمانتقویت حس همبستگی و مشارک

 ; ایجاد حس انعطاف پذیری و نقدپذیری الزم در کارکنان

 ; کاهش نظارتهای مستقیم و غیرمستقیم

 . ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی ، انفرادی و خصوصی

و این به خاطر امروزه آموزشهای رسمی به تنهایی نمی توانند انسانهای سازمانی را در ابعاد مختلف پرورش دهند 

آن است که بسیاری از توانمندیها و کیفیتهای نیروی انسانی درعمل پرورش می یابند. یکی از روشهای بسیار 

 . ، است'' JOB ROTATION'' چرخش شغلی<موثر برای گسترش افق دید کارکنان ،

شان تنها به حوزه چرخش شغلی روشی است که به وسیله آن می توان کارکنانی را که جزیی نگر هستندو دید

کاری خودشان محدود می گردد، تبدیل به افراد کل نگر کرد که مسالل را در ابعاد وسیع تر می بینند و درک می 

کنند. عالوه بر اینکه چرخش در مشاغل مختلف باعث افزایش دانش و تجربیات فرد می گردد، از خستگی و 

و خالقیت و نوآوری می شود. همچنین عملکردفرد در مالمت روحی نیزمی کاهد و این امر موجب تحرک فکری 

 .سمتها و مسئولیتهای مختلف ، معیار خوبی برای ارزیابی و سنجش تواناییهای اوخواهدبود

چون تامین نیازهای آموزشی تئوری اعم از آموزشهای پایه ، تخصصی و عالی وهمچنین آموزشهای عملی 

شدن از کاراست ، لذا برنامه ریزان آموزشی سعی می کنند برای  وحموری ، نیازمند صرف زمان و هزینه و منفك

صرفه جویی در زمان موردنیاز برای آموزش و تسریع در ایجاد توانایی در نیروی انسانی سازمان ، قسمتی از 

 .آموزشهای حرفه ای و عملی را درحین خدمت به کارکنان آموزش دهند

ان یك سازمان در سطوح مختلف در مشاغل هم خانواده به چرخش در مشاغل فرایندی است که طی آن کارکن

صورت جابجایی انجام وظیفه می کنند. چرخش شغلی یکی ازروشهایی است که می توان بدان وسیله یکنواختی 

در کارها را رفع و انگیزه کارکنان را به مرور درونی کرد. در چرخش شغلی اهداف زیر برای کارکنان حاصل می 

 :شود

 ; ات کلی درمورد فعالیتهای اصلی مشاغل هم خانوادهکسب اطالع

 ; درک شیوه های اجرایی مشاغل هم خانواده به وسیله کارکنان

 ;انجام امور خاص در مشاغل مربوط

 ...فراهم شدن اطالعات تخصصی برای تصمیم گیری و

  مزایای کارگردشی

 .''ه وانگیزه ها درونی وپایدار می شودمسئله یکنواختی و روزمرگی کارها رفع شد''بالندگی در انگیزه -5
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چون کارکنان با مشکالت مشاغل مختلف آشنا می شوند وفرایند زیر را عمال تجربه ''کسب مهارت حل مسئله -2

 :می کنند

بیان کردن مسئله تشخیص چارچوب حل مشکالت جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها اراله راه حلهای عملی و 

 .''عملی برای حل مشکل کاری ارزیابی بازخوردهاجایگزین تهیه برنامه 

در شرایط معمولی که هر فردی مسئول یك شغل است ، افرادبه راحتی نارسالیها وکم کاریهای ''خودانمباطی - 9

خود را به دیگران نسبت می دهند وتعهد و خودانمباطی کمتری دارند. ولی وقتی در نظام چرخش در مشاغل 

 .''گردیددیگر جایی وجود ندارد که نارسالیها و کم کاریها را بدان نسبت دهدیك نفر مسئول چند شغل 

نظام چرخش در مشاغل این امکان را فراهم می کند تا افراد دالمابه طور عمودی و افقی در ''مهارت به هنگام 9-

 .''بخشند مشاغل هم خانواده گردش کرده و مهارتهای خود را به روز وبه هنگام نگهدارند و آن را تکامل

 . چندمهارتی شدن کارکنان-1

 . شناخت کامل کارکنان از سازمان و جریان امور آن-3

 . تسریع و بهبود خدمات به مشتریان و ارباب رجوع7-

 . تامین نیروی جایگزین برای مدیران-۹

 . افزایش قدرت مانور برای اعمال مدیریت مدیران3-

 . جلوگیری از تك بعدی شدن پرسنل-54

 به درک متقابل  کمك55-

 
یکی از مشکالت عمده کاربرد و پیاده سازی فنون آماری در خطوط تولید و درراستای مدیریت کیفیت جامع و 

، چگونگی بیان کاربرد اصول و مفاهیم ساده آماری و نحوه به کارگیری آنها برای حل ''SPC'' کنترل فرآیند آماری

ر واقع مشکل عمده و اصلی از آنجا ناشی می شود که تکنیسین مشکالت ، برنامه ریزی وتصمیم گیری است . د

ها وکارشناسان ما به رغم گذراندن دروس آمار کاربردی در دانشگاهها در عمل تنها با انبوهی ازفرمولها و روابط 
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ز آماری به صورت تئوری آشنا می شوند و چه بسا فارغ التحصیلی که این درس را با نمره عالی گذرانده ، ولی ا

استفاده از علم آمار در عمل ناتوان است و حتی نمی داند و نمی تواند که چگونه باید با یك مشکل ساده مواجه 

شود و چگونه داده ها واطالعات را جمع آوری و یا اطالعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کند. این مساله 

با آمار کاربردی باتوجه به تعداد نسبتا زیاد آنها، ازآنجا ناشی می شود که کتابهای درسی تدوین شده در رابطه 

کمتر به کاربرد علم آمار و مسالل عملی آن پرداخته اند. به طور مثال می توان به این نکته توجه کرد که در 

بیشتر کتابهای درسی تحت عنوان آمار کاربردی به نمودار پارتو که یکی از مهم ترین و کاربردی ترین نمودارهای 

است و امروزه درفرآیندهای تولیدی و غیرتولیدی مورد استفاده قرار می گیرد اشاره نشده و یا تنها به  آماری

 [55] . معرفی کوتاهی از آن اکتفا شده است

 

  تاريخچه

فرمولی اراله کرد که نشان می داد توزیع درآمد  5329-5۹9۹اقتصاددان ایتالیای''ویلفرد پارتو  5۹37در سال 

. او درآمد فردی را روی محور افقی و جمعیت رابر روی محور عمودی نشان داد و دریافت که تعداد ناهموار است 

  اندکی از مردم دارای درآمد زیاد و اکثرافراد جامعه دارای درآمد اندکی هستند، نمودار زیر بیانگر این فرمول است

درصد علل ناشی می شود. به 24ایج ازدرصد نت ۹4براساس اصلی که وی در اقتصاد اجتماعی بیان کرد، حدود 

عبارت دیگر اگرچه برای مسالل موجود، علل بسیار زیادی وجود دارد ولی تعداد کمی حالز اهمیت است . آن چه 

پارتو روی این نکته توجه کرد، که اگر شما یك ، دو یا سه عامل اصلی را درنظر بگیرید درباره اکثریت عاملها فکر 

به وجود آمد، یك تئوری مشابه به صورت نموداری توسط لورنز  5۹37مودار پارتو در ساکرده اید،بدین طریق ن

اراله شد. هردو محقق اشاره داشتند که بیشترین سهم درآمد یا ثروت  5347در سال  ''اقتصاددان آمریکایی ''

 5319در سال توسط افراد بسیار کمی از مردم نگهداری می شود، بعدها در زمینه کیفیت دکتر ژوزف جوران

روش نموداری لورنز رابه عنوان فرمولی برای تقسیم بندی مسالل کیفی به مشکالت اساسی معدود و مشکالت 

  .جزیی بسیار به کار گرفت و این روش را تجزیه و تحلیل پارتو نامید

  

 كاربرد نمودار پارتو
با فراوانی آن مقایسه می کند، در نمودار  نمودار پارتو یك نمودار میله ای است که علل مشکالت به وجود آمده را

 : پارتو از زوایای مختلف می توان به یك مساله نگاه کرد و سپس به حل آن پرداخت از جمله

 ; کیفیت : نواقص ، عیوب ، خرابیها، شکایات ، موارد برگشتی و تعمیرات

 ; هزینه : مقدار زیان ، گرانی

 ; ت ، تاخیر در تحویلخرید وفروش :انبارداری ، اشکال در پرداخ
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 ; ایمنی : حوادث ، اشتباهات ، شکستگی در حمل و نقل

 ; اپراتور: شیفت ، گروه ، سن ، تجربه و مهارت ، اشخاص

 ;ماشین : ماشینها، تجهیزات ، ابزار، ساختار، مدل ، اسبابها

 ; مواد خام : سازنده ، طرح ، مقدار و نوع

 .و روشهاروش ساخت : شرایط، دستورالعمل ، ترتیب 

 :چگونگی رسم نمودار پارتو

 : برای رسم نمودار پارتو انجام مراحل زیر ضروری است

ابتدا مشخص کنید که کدام مسالل برای رسیدگی هستند و چطور اطالعات وداده ها را باید جمع  : مرحله اول

 .آوری کرد

ال مواردنقص ، زیانهای پولی ، تصمیم بگیرید کدام مسالل را می خواهید رسیدگی و برطرف کنید، مث -الف 

 . حوادث قابل اتفاق

مشخص کنید که چه داده هایی الزم است جمع آوری شود و چطور آنها را طبقه بندی کنید، مثال باتوجه  -ب 

 .به موارد نقص ، فرآیند کار، ماشین ، کارگر و روش ، موارد غیرمهم وجزیی را تحت عنوان سایر طبقه بندی کنید

 .آوری داده هاو دوره زمانی جمع آوری آن را مشخص کنید روش جمع -ج 

 .مناسب طراحی کنید ''برگه ثبت اطالعات ''یك برگه کنترل  : مرحله دوم

 .بعد از عالمت گذاری و ثبت موارد مشاهده شده در برگه کنترل فراوانی آنها رابه دست آورید : مرحله سوم

تمام موارد فهرست شده ، ستونهای فراوانی ، فراوانی تجمعی ، یك جدول توزیع فراوانی شامل  : مرحله چهارم

 .درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی تهیه کنید

جدول توزیع فراوانی را برحسب تعداد به ترتیب غیرنزولی مرتب کنید. الزم به ذکر است که مورد  : مرحله پنجم

 .نبایدخیلی بزرگتر از سایر موارد باشد سایر، یا غیرو را در آخرین سطر جدول قرار دهید. مورد فوق

 :یك محور افقی و دو محور عمودی رسم کنید : مرحله ششم

 .محور افقی : این محور را به تعدادی فواصل یکسان شامل تمام موارد، تقسیم بندی کنید -الف 

 .مدرج کنید ''جمع کل داده ها'' n محور عمودی سمت چپ : این محور را از صفر تا -ب 

 .مدرج کنید ''درصد کل '' 544محور عمودی سمت راست : این محور را از صفر ت -ج 

 .یك نمودار ستونی رسم کنید : مرحله هفتم

منحنی فراوانی تجمعی ، منحنی پارتو را رسم کنید، برای این کار ارزشهای تجمعی را در باالی  : مرحله هشتم

 .کرده وسپس این نقاط را به یکدیگر وصل کنیدسمت راست ستون مربوط به هر طبقه با نقطه ای مشخص 
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 :تمام اطالعات ضروری را روی نمودار ثبت کنید : مرحله نهم

 ...اطالعات مربوط به نمودار شامل عنوان ، واحد، نام رسم کننده نمودار، موارد بامعنی و -الف 

 ...وضوع ،جمع کل داده ها واطالعات مربوط به داده ها شامل دوره زمانی ، محل جمع آوری داده ها، م -ب 

 [55] .زیر یك نمودار پارتو رسم کنید ''ثبت اطالعات ''مثال : باتوجه به برگه کنترل 

 

 تعداد علت خرابی کد
درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 تجمعی

درصدفراوانی 

 تجمعی

A 94 34 94 34 قطعه خراب 

B 19 543 29 93 لحیم کاری 

C 
اتصال موبی 

 برد
93 5391 591 7291 

D ۹291 531 54 24 کاشت قطعه 

E 3491 5۹5 ۹ 53 تنظیم 

F 544 244 391 53 سایر 

 --- --- 544 244 جمع

 

 :نكاتی در مورد نمودار پارتو

باتوجه به طبقه بندیهای مختلف انواع نمودار پارتو را رسم کنید. ذات و جوهره اصلی یك مساله به وسیله -5

بنابراین الزم است بااستفاده از طبقه بندی نمودارهای مختلف پارتو  .شود مشاهده از زوایای مختلف فهمیده می

 .رسم شود تا عیوب جزلی حیاتی که هدف اصلی آنالیز پارتو است شناسایی گردد

بزرگتر از سایر ستونها باشد ما از هدف اصلی نمودار پارتو  ''غیرو''اگر ستون مربوط به فراوانی طبقه سایر -2

بنابراین در این مورد بهتراست در روش طبقه بندی تجدید نظر  . باز مانده ایم ''جزیی حیاتی  پیداکردن عیوب''

  .گردد

از آنجا که هزینه یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی است ، بهتر است که برای مفاهیم پولی و هزینه ای یك 9 -

 .نمودار پارتوی مناسب رسم شود
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 :چگونگی استفاده از نمودار پارتو

که درمیان چندین مساله و یا  ''علت بروز مشکل ''بامشاهده نمودار پارتو با یك نظر اجمالی دو یا سه مساله 

علتهایی که واقعا در بروز مشکل موثر بوده اند را پیدا خواهیم کرد.از نمودار پارتو می توان در موارد زیر استفاده 

 :کرد

 ;ید حل شوندپی بردن به مشکالت و مسالل اساسی که با - 5

 ; پی بردن به وضعیت گذشته و حال مسالل و مشکالت-2

 ; طبقه بندی مسالل به منظور تصمیم گیری سریع و صحیح-9

 ; اطمینان از نتایج بعد از آزمایشها و مطالعات برای تایید نتایج ، اجرای راه حل واندازه گیری بهبود ایجاد شده-9

 [55] شه ای مشکالت و مسالل جهت کشف علت اصلی و موثر بروز مشکلری ''علتها''تجزیه و تحلیل عوامل - 1 

 برگه بازرسی خط تولید رادیو سه موج 

  :تاریخ

 :نام و نام خانوادگی بازرس

 :نام واحد

 ....تا  محدوده زمانی از ...

 هدف: تعیین علل خرابی در خط تولید برد رادیو سه موج

 مکان: خط تولید رادیو سه موج

  

شرح علل 

 خرابی
 جمع چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

لحیم 

 کاری
52 ۹ 3 3 55 93 

اتصال 

 مویی برد
55 7 3 3 3 93 

قطعه 

 خراب
53 55 55 3 59 34 

کاشت  9 1 9 9 1 24 
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 قطعه

 53 2 1 9 2 9 تنظیم

 53 5 9 9 7 9  سایر

 244 9۹ 97 93 94 93 جمع
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 مفصل چهار

  و جانشینی نظاممدیریت 

 کارکنان جایگزینی
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 جانشين پروري
 :عدم وجود جایگزین مناسب برای کارکنان در مواقع اضطراری باعث بروز مسالل زیر میشود 

  به تعویق افتادن انجام کار بدلیل نبود جانشین مناسب 

  عدم اراله خدمات مناسب به مراجعین و سایر واحدهای مرتبط 

  ستر مناسب برای انجام اعمال خالف قانونمدن بآبوجود . 

 میداند که  یانجام کارهای ین مقام قرار گرفته بعلت اینکه موقعیت را مناسب براآاستفاده فردی که در  سوء

  .ن نمی باشدآدر هنگام حمور فرد قادر به انجام 

 افزایش احتمال اختالس و سوءاستفاده از منابع مالی .  

 ری باعث ایجاد انگیزه در کارکنان متعهد و ساعی میشودوجود سیستم جانشین پرو .  

  ب انجام میپذیرد مناس زمان در ومنابع  کارهای سازمان بدون تعویق واتالف وقت 

گرچه ادبیات برنامه ریزی جانشین پروری بر سطوح مدیریتی تمرکز دارد اما برنامه ریزی جانشین پروری ا

  . رود کار به نیز سطوح تمام رد سازمان کلیدی مشاغل برای  میتواند

 با مدیران کمبود تا است شده سبب  مده استآتغیرات گسترده و سریع که در سازمان های امروزی به وجود 

 بعنوان سازمانها در پروری جانشین اهمیت مورد در رو این از و گردد حس سازمان کلیدی مشاغل برای مهارت

ف استراتژیك سازمان مرتبط باشد و از استراتژی سازمان گرفته شده باید با اهدا سی و حیاتی ،اسا عامل یك

. در واقع می توان گفت جانشینی دومین موضوع مهمی است  و به طور مستقیم مدیران صف را درگیر کند باشد

  .ن مواجه اندآکه سازمانها ی امروزی با 

برنامه جانشین پروری می تواند  توان چنین گفت که در مورد اهمیت برنامه اثر بخش جانشین پروری می

 با ، رویارویی کند توجیه را جدید انسانی کند ، نیروی تعیین موجود کارکنان و انسانی منابع برای  راهبردی

 برنامه این.  کند پیشنهاد جدید محیط در را جدیدی های گزینه و و روشها کند تر آسان را سازمان تحوالت

 تعیین را سازمان مدت بلند ریزی ، برنامه وری بهره و رشد منظور به  د منابعبا تممین بهترین کاربر  :همچنین

به ارزیابی عملکردهای ،  ماده میکندآنها آهدفها و ماموریتها را تعریف و کارکنان را برای رسیدن به میکند ، 

تاریخی  مقوله جانشین پروری علیرغم اهمیت و ریشه . ن کمك می کندآشرکت و دستاوردها و پیامدهای 

  . طوالنی خود در حوزه مدیریت در کشور ما به شکل یك نیاز جدی مورد بررسی قرار نگرفته است
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  : ابعاد اصلی يك سيستم جانشين پروري موفق
 :ابعاد اصلی یك سیستم جانشین پروری موفق عبارتند از 

سیستم  . ان تشکیل میدهدپایه واساس هر سیستم جانشین پروری را استراتژی سازم : استراتژي سازمان  .1

های جانشین پروری هم با حوزه مدیریت منابع انسانی و هم به صورت همزمان با جهت گیری های استراتژیك 

سازمان مرتبط است و این دو حوزه را به هم پیوند میدهد . در چنین نقشی این سیستم ها یك منبع حیاتی 

 استراتژیك های گیری جهت و اهداف تحقق برای را  رانینده سازمان به مدیران و رهبآهستند که نیازهای 

  .میکند تعیین سازمان

 

متولیان و حامیان هر سیستم نقش اساسی در موفقیت و  متوليان و حاميان سيستم جانشين پروري : .2

حمایت از سییستمهای جانشین پروری باید در  . ن از سوی دیگران دارندآن از یك سو و پذیرش آمفید بودن 

ترین سطح سازمان و واحدهای سازمانی متمرکز باشد . البته این حمایت یکطرفه نیست بلکه این سیستمها باال

   .مدیران ارشدسازمان ذیربط حمایت میکنند ازنیز از طریق پرورش مدیران شایسته ، به سهم خود 

اب یا شناسایی سومین بعد سیستمهای جانشینی انتخ :شناساي استعدادها و تشكيل خزانه استعدادها  .3

نها و آپتانسیل های  ، افراد مستعد است این سیستمها اساس ارزیابی خود را مستقیما بر نتایج عملکرد افراد

  .نیز مجموعه ای از قابلیتهای ارزشمند مدیریتی و سازمانی قرار میدهند

طی را وزش و توسعه بعد از انتخاب فرد مستعد جانشینی او باید مراحل آم : موزش و توسعه افراد مستعدآ .9

 نماید تا با نیازهای آتی سازمان متناسب گردد .

  : اصول جانشين پروري
  :دراکر عبارتند ازپیتر اصول جانشین پروری از دیدگاه 

  .نها را تربیت کردو پرورش دادآمدیران متولد نمیشوند بلکه باید  .5

ینده آلیت های مورد نیاز در دنیای کسب و کار در فرایند پرورش مدیران باید تاکید اصلی را بر مهارتها و قاب .2

  .سازمان قرار داد
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  .دارد سیستماتیك و منظم برنامه به نیاز پروری  استعدادیابی و جانشین .9

  .باشند ها برنامه این اصلی مشتری و متولی ، حامی باید سازمانی ارشد  مدیران .9

 تعريف مديريت و برنامه ريزي جانشينی 
ین زمینه وجود دارد . از نظر عده ای برنامه جانشین پروری همانند امتداد جانشینی تخت تعاریف مختلفی در ا

 انتخاب گیرنده بر در پروری جانشین  . برنامه ریزی سلطنتی بر طبق برنامه ریزی فرد قبلی انجام می شود

کاندید های با مهارت  ای باالتر مدیریتی در شرکت ها از میان جمعی ازه پست احراز برای کارکنان ترین مناسب

این تعریف تنها به انتخاب افراد با مهارت اشاره دارد اما در مورد این که این افراد ( .  797، 2445است. )هوانگ 

  برنامه ریزی جانشین پروری "در یك تعریف دیگر  .چگونه و به چه دلیل انتخاب می شوند توضیحی نمی دهند

 جهان پیشرو های سازمان در" رهبری فعلی های سمت بالقوه های گزینجای برای ریزی برنامه از است عبارت

از طریق این فرآیند    .دارد نام استعداد مدیریت که پذیرد می انجام فرآیندی طریق از  پروری جانشین مدیریت

استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در سال های آینده شناسایی شده و از طریق 

برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی و به تدریج برای به عهده گرفتن این مشاغل و مسئولیت ها آماده می 

شوند. در این سازمان ها فرض بر این است همه کارکنان دارای استعداد ها و شایستگی هایی هستند اما به دلیل 

ارکنان خود که دارای استعداد های برتر و وجود آمدن برخی محدودیت ها آنها فقط می توانند روی آن گروه از ک

  .مرتبط با جهت گیری های استراتژیك سازمان هستند سرمایه گذاری های بلند مدت انجام دهند

 مقايسه برنامه ريزي جانشين پروري با برنامه ريزي جايگزين سازي 

مه ریزی ساده جایگزین سازی را زمانی که شرکتی برای تداوم رهبری خود اقدام می کند باید هشیار باشد که برنا

  . با روش نظام مند برنامه اثر بخش جانشین پروری اشتباه نگیرد

 [55] : تفاوت اصلی این دو رویکرد عبارت اند از

 روش برنامه ريزي جانشين پروري روش برنامه ريزي جايگزين سازي

 کنشگر  واکنشگر 

 ینده استتوسعه برنامه ریزی شده آ  .نوعی مدیریت ریسك است

 باز پرور است جایگزین ساز است

 هم راستا سازی سازمان یافته است دارای رویکرد تنگ نظرانه است

 نرمش پذیر است محدود است

 ( مقایسه برنامه ریزی جانشین پروری و جایگزین سازی2-2جدول )
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ید می کند. برنامه ریزی روش جایگزین سازی بر مدیریت ریسك و پیشنهاد هایی برای مقابله با بحران تاک

جانشین پروری در جهت تداوم رهبری و استعداد سازی گام بر می دارد تا سازمان را قادر کند با خرد و بینش 

  .برنامه ریزی شده به کار خود ادامه دهد

  .این دو نوع فعالیت اغلب هم پوشان می شوند و همیشه یکدیگر را تکمیل می کنند 

 

 ت جانشين پروري اهداف و مزاياي مديري

  :این طرح ها دارای دو هدف اساسی است

  .وليت هاي رهبري و مديريتی در سازمانمسئ تقبل براي مستعد افراد شناسايی  –الف 

  :اجرای این مرحله از طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم دستیابی به موارد زیر را تسهیل و میسر خواهد ساخت

  .و رهبران مورد نیاز شرکت یا سازمان در آیندهسب اطمینان از وجود مدیران ک .5

  .ایجاد زمینه و بستر استفاده موثر از ظرفیت های کارشناسان مستعد  .2

تحرک و رقابت سالم را تقویت می ، فراهم سازی امکان رشد و ارتقای شغلی کارشناسان که جو انگیزشی    .9

  .کند

  .ی در سازمانتعدیل و کاهش فرهنگ بی تفاوتی ، دلسردی و افسردگ   .9

 ان با استعداد. تجربه شرکتکارشناس خدمت ادامه و جذب  خلق شرایطی جذاب در سازمان به منظور   .1

Dell  درصد از  1نشان می دهد که قبل از طراحی استقرار نظام استعداد یابی و جانشین پروری هر ساله

قم پس از استقرار نظام یاد شده به کارشناسان شایسته و با استعداد خود را از دست می داده است. این ر

  .درصد کاهش یافت 5.1

دست یابی به اصول بنیادین مدیریت و رهبری در شرکت نظیر انواع شایستگی های محوری مورد نیاز و   .3

  .شیوه های ارزیابی آن ها

  .برآورد نیاز های رهبری سازمان از نظر نوع قابلیت ها و تعداد کادر رهبری مورد نیاز  .7

  جانشين افراد مديريتی و رهبري هاي قابليت توسعه و پرورش  –ب 

برنامه های متنوع پرورش قابلیت های رهبری و مدیریتی را می توان با هدف تامین برخی انتظارات ذیل اجرا 

  :کرد

 (  لب توجه مدیران به جهت گیری های آتی سازمان ) براساس چشم انداز و استراتژیج .5

ورد سیاست جهانی شدن ، مشتری گرایی، مشارکت و همکاری ، کل نگری و تغییر نگرش مدیران در م .2

  .رهبری

 ( ایجاد زبان و دیدگاه مشترک در مجموعه و ایجاد زمینه همکاری بیشتر و تبادل تجربه ) هم آموزی .9

  .آشنایی با مفاهیم روز مدیریت و رویکرد های نوین در اثر بخشی سازمان .9

  .ام تغییرات سازمانی و اطالع از تجارب دیگر سازمان ها و مدیرانکسب آمادگی های ذهنی برای انج .1
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

توسعه قابلیت های شخصی برای انجام بهتر امور محوله از جمله ارتقای قابلیت ذهنی و ارتباطی برای توجیه   .3

  .و متقاعد سازی دیگران

 مزاياي انتخاب جانشين از داخل سازمان 

رشد از بیرون شرکت که با ریسك زیادی همراه بوده و دارای مشکالت بر خالف به کار گیری و استخدام مدیر ا

  .زیادی است . انتخاب جانشین از داخل شرکت نتایج مثبت را موجب خواهد شد

اگر فردی از داخل شرکت یا سازمان را برای مدیریت آتی شرکت انتخاب شود نشان گر این است که مدیر  -5

  .ت را مد نظر قرار داده استارشد سازمان مصالح و منافع داخلی شرک

اگر جانشین از بین افراد کاردان و الیق داخل شرکت انتخاب شود مدیر ارشد با شناختی که از او دارد با آرامش  -2

و اطمینان خاطر می تواند او را برای واگذاری مدیریت آماده کند. به تدریج و با گذشت زمان او تبدیل به یك 

  .مدیر ارشد برجسته خواهد شد

اگر فردی از داخل شرکت به عنوان جانشین انتخاب شود. مدیر ارشد می تواند به تداوم نگرش و دور نمای  -9

مدیریتی خود بیشتر مطمئن شود اگر چه مدیر ارشد تمایل دارد جانشین وی نگرش و چشم انداز نو و تازه ای 

مام اقدامات قبلی وی نیز بی تفاوت داشته باشد ولی راضی به این موضوع هم نخواهد بود که جانشین وی به ت

  .باشد

با انتخاب جانشین شایسته از داخل شرکت یا سازمان می توان به طور چشم گیری امکان واگذاری و تحول  -9

مناسب مدیریت را افزایش داد و آینده موفقیت آمیزی را رقم زد ضمنا باید توجه نمود که فرآیند واگذاری 

 .ی بسیار خصوصی و محرمانه می باشدمدیریت و انتخاب جانشین موضوع

 دشواري هاي برنامه هاي جانشينی 

با وجود اهتمام سازمان ها اغلب برنامه های جانشینی در عمل با دشواری هایی مواجه می شوند که توفیق آن ها 

فته مطالعات متعددی به منظور کشف دالیل عدم توفیق برنامه های جانشینی انجام گر .را خدشه دار می سازد

  .است که جمع بندی آن ها نشان می دهد مسالل زیر در شکست برنامه های جانشینی دخیل بوده اند

مدیران اکثر سازمان ها فردی را به  : محدود کردن پرورش افراد برای تصدی یك شغل و مسئولیت مدیریتی -5

چنین رویکردی افراد را  .عنوان جانشین خود انتخاب کرده و سعی در توسعه وی به روش های مختلف دارند 

برای تصدی تنها یك پست مهیا می سازد و در بسیاری از موارد نیز مدیران به این دلیل که فرد جانشین را 

راه غلبه بر این مشکل   . خطری بالقوه برای تصدی پست خود می دانند از توسعه وی خود داری می ورزند

  .ت که برای تصدی پست هایی متعدد توسعه می یابندداشتن فهرستی از استعداد های مدیریتی سازمان اس

در برابر رویکردی که عنوان شد گاهی سازمان  : شناسایی و معرفی افراد بدون بهره گیری از روش های معتبر -2

کنند. چنین  بدون داشتن روش معتبر و نظام مند افراد زیادی را برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ای انتخاب می

 هایی روش از باید  برای رفع این مشکل   .در رفتن منابع و عدم باور به عادالنه بودن آن می شودروشی باعث ه

 در توفیق بر دال شواهدی خود از که داد قرار سازمان های استعداد فهرست در را افرادی و کرد استفاده مند نظام
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درجه و مرکز ارزیابی مستعد  934تلف ارزیابی عالوه بر این با روش های معتبر و مخ اند،  داده نشان فعلی مسئولیت

  .بودن آنان محرز شده باشد

رها کردن فرآیند توسعه کارکنان پس از گزینش افراد مستعد و کوتاهی در تعیین دقیق و کامل نیاز های آموزشی   -9

ها باید برنامه  انتخاب افراد مستعد نقطه شروع برنامه های جانشینی است. برای توسعه آن   : ی آن هااو توسعه 

ریزی کرد تا در آینده بتوانند مسئولیت های مورد انتظار را عهده دار شوند و به همین منظور باید معیار های توفیق 

 .آنان تدوین و در بازه های زمانی منظم میزان موفقیت شان در توسعه مهارت های مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گیرد

ش ها و استفاده از روش های آموزشی نو آوری داشت و ترکیبی متنوع و مفید از در ضمن باید در طراحی آموز  

  .آموزش های الزم را در اختیار افراد مستعد سازمان قرار داد

ضروری است که مدیران ارشد سازمان در  : فقدان حمایت و تقویت مدیریت ارشد سازمان از برنامه های جانشینی -9

مهم تر این که در انتصاب    .فعال داشته باشند و به طور علنی از آن حمایت کنندبرنامه پرورش مدیران ، مشارکت 

های خود از نتایج و دستاورد های این برنامه استفاده کنند تا حمایت از آن نزد اعمای سازمان جدی تلقی شده و 

 [55] .اعتبار و عادالنه بودن آن مورد وثوق قرار گیرد

 

 ي و مديريت جانشين پروري مدل هاي اصلی در برنامه ريز

به منظور اجرای مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری در عرصه های سازمانی مدل های مختلفی وجود دارند که 

  : مورد آن اشاره می شود  9در اینجا به 

  مریدی  –دل مرشد م .5

 مدل کانال رهبری  .2

 مدل ستاره هفت پر  .9
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  مريدي  –مدل مرشد 

ستعداد های بالقوه برای تصدی پست های مدیریتی و انتقال دانش ، تجربه و مهارت های شناسایی افراد دارای ا

 مریدی  –رابطه مرشد  . مدیران ارشد به آنها امری بسیار حیاتی در راستای توسعه مدیریت به شمار می آید

ند یادگیری مشاهده ای ارکنان مجرب و کم تجربه برقرار گردد و طی فرآیک مل بینتعا تا سازد می فراهم را بستری

دانش ، تجربه و اندوخته های حرفه ای و شغل افراد مجرب به افراد کم تجربه انتقال یابد و افراد شایستگی الزم 

  .جهت احراز پست مزبور را به دست آورند

 ی پرورش مدیران و توسعه دادن مهارت های آن ها است تا ازبرا موجود های روش از یکی مریدی –روش مرشد 

  .طریق آن بتوان جانشین های مناسبی را برای سازمان تربیت نمود

 دارای و تجربه کم مرید با بیشتر مهارت دارای و تر تجربه با مرشد بین رابطه یك( گری مرشد) مریدی –مرشد  

  .ارب و مهارت های مجربین به مدیران انتقال می یابدتج رابطه این ازطریق که باشد می تر کم مهارت

. آید شمارمی به رقابتی مزیت کسب جهت ابزاری عنوان به ها سازمان از بسیاری در مریدی –وزه مرشد امر

 کار آن در آنها که سازمانی و مرید ، مرشد برای را منافعی رسمی غیر و رسمی از اعم مریدی – مرشد های برنامه

   .نند به همراه خواهد داشتک می

 و آموزش کلیدی ابزار یك عنوان به مدیریت و رهبری توسعه شدن اجرایی دفرآین در مریدی –برنامه های مرشد 

بران بزرگ متولد نمی شوند آن ها خود ساخته نیستند بلکه رهبران از ره  .آید می شمار به انسانی منابع توسعه

 رهبران یا مدیران از دسته هر ای حرفه و تربیتی های نیاز. شوند می خلق مناسب مریدی –آموزش های مرشد 

زم است ال همه این با. دارد بستگی اند کرده کسب کنون تا چه آن و رود می انتظار آنان از که هایی شایستگی به

  .تربیت و پرورش مدیران و رهبران را یك فرآیند مداوم به شمار آورد

 ایجاد را ودخ رابطه رسمی غیر طور به دو هر که است مرید یك و مرشد یك از متشکل مریدی  –رابطه مرشد 

مریدی رسمی از سوی سازمان صورت  – مرشد های برنامه تبیین طریق از باید رابطه این کردن رسمی. اند کرده

  .بگیرد

 یك به یك فرآیند یك بلکه نیست شده تعیین پیش از وظیفه و ساده مشاوره یك تنها مریدی –مرشد  

ان یك فرد با تجربه و یك آغاز گر کم می صادقانه و کننده حمایت ، متقابل و پویا ، گسترده ، منسجم ، داوطلبانه

مرشد با تمام انرژی و   .تجربه است و هدف و غایت نهایی آن رشد علمی ، حرفه ای و شخصیتی مرید می باشد

ایده های مرید در ارتباط است و مرید راهنمایی ها ، حمایت و تشویق های الزم برای پیشرفت خود را از مرشد 

ی کند. هم چنین باعث می شود مدیران یاد بگیرند چگونه بین تقاضا های حرفه ای و فردی متعارض دریافت م

به گفته کارم مرشد ها از طریق تسهیم تجارب ، باز خورد و پیشنهاد استراتژی هایی در   .تعادل ایجاد کنند

نظران  صاحب و  ه متخصصانبه نظر می رسد هم  .راستای نیل به اهداف کاری مدیران خود را تعلیم می دهند
روابط   .استشاگردی  – استاد مریدی در اصل همان مفهوم – بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سرچشمه مرشد

شخصی اولیه به تدریج بین مرشد ) منتور ( و مرید )منتی( توسعه می یابد و شاگرد دانش ، مهارت و ویژگی های 

 [55] . انشینی استاد خود را آغاز می نماید.شخصیتی مورد نیاز را فرا می گیرد و ج
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توسط  53۹3این نظریه در سال  . مریدی بر پایه نظریه یادگیری اجتماعی استوار است – اساس روش مرشد 

نظریه یادگیری اجتماعی  ، آلبرت باندورا اراله گردید و بالفاصله مورد توجه اندیشمندان علوم تربیتی قرار گرفت

. الگو های  و الگو سازی از رفتار ، برداشت و واکنش های احساسی دیگران تاکید می کندبر فرآیند مشاهده 

براساس تئوری    .رفتاری ممکن است از راه تجربه مستقیم شخصی یا مشاهده پاسخ های دیگران آموخته شوند

ربه مستقیم و مریدی فرصت هایی را برای آموزش از طریق تج – یاد گیری اجتماعی رابطه هایی مانند مرشد

 بدون رسمی کلی شکل دو به مریدی –مشاهده رفتار افراد درگیر در تعامل به وجود می آورد. رابطه مرشد 

  . گیرد می شکل طرفین اختیار به و تمایل روی از و سازمان دخالت

 تجربی شواهدی. گیرد  می شکل سازمان توسط شده ریزی برنامه کار و ساز یك طریق از رسمی مریدی –مرشد 

. به هر  ان در روابط رسمی کم انگیزه تر هستند و شاگردان رضایت کم تری دارندمرشد که است آن از حاکی

زیرا    .رسمی غیر تا هستند رسمی مریدی –حال سازمان ها به طور فزاینده ای درصدد فراهم آوردن مرشد 

ع این مناف از استفاده فرصت بیشتری نکارکنا برای رسمی مریدی –اعتقاد بر این است که برنامه های مرشد 

 – رابطه را به همراه خواهد داشت. به خصوص برای زنان و اقلیت ها ممکن است نتوانند از طریق رابطه مرشد

 [55] . .مریدی غیر رسمی برخوردار باشند

 

  مريدي  –كاركرد هاي مرشد 
ن شکل می آ در رابطه این که سازمانی و رابطه نآ در درگیر افراد برای را گوناگونی مزایای مریدی –رابطه مرشد 

گیرد به همراه دارد. هر سازمانی به منظور پرورش مدیران شایسته و با انگیزه و ارتقای سرمایه های انسانی به 

  .انواع مختلفی از برنامه های توسعه حرفه ای نیاز دارد

ی به دلیل تغییرات سازمانی نیاز داشته حتی کارمندانی برای سطح شغل فعلی ممکن است به توسعه حرفه ا 

 همراه به را مزایایی نیز سازمان برای تواند می است مفید افراد برای که گونه همان مریدی –. مرشد  باشند

 و رقابت حس ایجاد همان شود می سازمان نصیب مریدی –آن چه از برقراری رابطه مرشد    .باشد داشته

 –هم چنین رابطه مرشد   .گیرد می شکل روابطی چنین در مشارکت دلیل به افراد در که است پیشرفت احساس

  .است گذار تاثیر بسیار سازمان کارایی و بخشی اثر روی بر مریدی

یی را امریدی برخوردارند ادعای افزایش محسوس در بهره وری و کار – سازمان هایی که از برنامه های مرشد

توان به بهبود روحیه پرسنل ، رضایت شغلی و افزایش سرعت جا افتادن  . از مزایای غیر محسوس نیز می دارند

در مشاغل جدید مدیریتی ، تعهد سازمانی و قابلیت های بین فردی ، بهبود مهارت های رهبری ، اجتماعی شدن 

  .در راستای نقش های سازمانی ترک خدمت کم تر کارکنان و بهبود عملکرد شغلی اشاره کرد

 



 
 

                    
 

 

014 

PARS 

 

 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 ري مدل كانال رهب
کانال رهبری اصطالحی است که مسیر های رهبری را در فرآیند جانشین پروری مورد بررسی قرارداده است. 

مدل کانال رهبری نشان می دهد که هدایت از میان هر مسیر در کانال رهبری نیازمند این است که رهبران 

  .شیوه جدید اداره کردن و رهبری را آموخته باشند

ارتقا در سلسله مراتب سازمانی ، افزایش پرداخت و یا افزایش قدرت اشاره دارد. بنابراین  مسیر شغلی اغلب به 

تمام کارکنان موفقیت شخصی خود را در ارتباط با وضعیت مالی ، قدرت و شهرت جست و جو می کند . کانال 

  .رهبری نیز مسیری مشابه مسیر شغلی دارد

 
فت که مسیر های شغلی سنتی به عنوان سیستم پیشرفت افقی در مورد انواع مسیر های شغلی می توان گ

  .بوروکراتیك در سلسله مراتب سازمان و ارتباط با استخدام مادام العمر و امنیت شغلی تعریف می شود

در حالی که مسیر شغلی بدون مرز تالش می کند که ساختار ها و سلسله مراتب سازمانی را نادیده بگیرد و با  

رات محیطی از انعطاف پذیری باالیی برخوردار شود و با تاکید بر ارزش ها بتواند پاسخ گوی تغییرات ه تغییبتوجه 

دیدگاه پست مدرن عالوه بر مسیر شغلی بدون مرز مسیر شغلی متنوع را نیز معرفی می کند.   .ایجاد شده باشد

  .یکی و روانی مشخص می شونداز آن جایی که مسیر های شغلی بدون مرز از طریق سطوح متفاوت حرکات فیز

مسیرهای شغلی متنوع بر رویکرد خود هدایتی در مسیر شغلی تاکید دارند که در آن افراد از طریق ارزش های  

  .شخصی هدایت می شوند

با بررسی انواع مسیر های شغلی )سنتی ، بدون مرز، متنوع( در سازمان ها ، شناسایی مسیر کانال رهبری در  

چرا که کانال رهبری در برنامه جانشین پروری از مسیر های شغلی سنتی )  .ضرورت می یابد جانشین پروری

تمرکز بر مهارت ها و قابلیت ها ( پا فراتر می گذارد و به مسیر های شغلی بدون مرز و مسیر های شغلی متنوع ) 

   .تمرکز بر ارزش ها ( نزدیك تر می شوند

  .لی است که منجر به پرورش رهبران و مدیران ارشد سازمانی می شودمنظور از کانال رهبری نوعی مسیر شغ
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  :سه نكته عمده بايد براي تدوين كانال رهبري در سازمان ها مورد توجه قرار بگيرد 

اطمینان حاصل شود افرادی که تجارب کافی دارند رهبرانی بالقوه هستند که باید در آینده در سطوح  .5

  .مدیریت قرار گیرند

  .ان بالقوه در کنار مدیران شایسته کنونی قرار بگیرند زیرا می توانند از آن ها تجاربی یاد بگیرندمدیر .2

اطمینان حاصل شود که این افراد مستعد در کنار اندیشمندانی نخبه و نوآور قرار می گیرند زیرا این  .9

  .اندیشمندان آن ها را تشویق می کنند تا فراتر از دانش موجود خود حرکت کنند

مدل کانال رهبری پیشنهاد می کند عبور از هر مسیر نیازمند این است که افراد شیوه جدید اداره کردن و رهبری 

 [55] . .را آموخته و شیوه های قدیمی را کنار گذاشته باشند

  :در هر مسير از كانال رهبري اين سه حوزه دنبال می شوند 

جدید برای انجام مسئولیت های جدید و عبور از یك مسیر به  یعنی قابلیت های مورد نیاز : الزامات مهارت .1

  .مسیر باالتر

  .کند، فعالیت فرد باید بیاموزد که در چارچوب های زمانی جدید مختص به هر فعالیت  :  استفاده از زمان .2

ام فرد در هر مسیر باید بیاموزد که ارزش های کاری هر مسیر کدامند و به آنها احتر : ارزش های کاری .3

 بگذارند.

 مدل ستاره هفت پر  
  : این مدل از هفت مرحله تشکیل شده است

به عنوان اولین مرحله تصمیم گیران سازمان باید نسبت به مدیریت و برنامه ریزی جانشینی نظام   : ایجاد تعهد -5

د به ارزش بیشتر مند تعهد داشته باشند و آن را مستقر نمایند. تا حدودی این امر در رشد سریع باورها و اعتقا

شده در مدیریت و برنامه ریزی جانشینی نشان نرویکردهای برنامه ریزی شده نسبت به رویکرد های برنامه ریزی 

  .داده می شود

تصمیم گیران باید الزامات کار فعلی در سمت های کلیدی را ارزیابی کنند . تنها  : ارزیابی الزامات کار فعلی -2

در این مرحله    .ته و بر پایه کار قرار دارد می توان افراد را برای ارتقا آماده کردبراساس روشی که به طور پیوس

باید مشخص شود سمت های کلیدی مدیریتی در کجای سازمان موجود است و از یك یا چند رویکرد برای تعیین 

  .الزامات استفاده کنند

ریزی جانشینی فرض بر این است که افراد برای  در بیشتر برنامه های مدیریت و برنامه  :ارزیابی عملکرد فردی  -9

  .احراز شرایط ارتقا باید مشاغل فعلی خود را به نحو احسن انجام دهند

ارزیابی الزامات کار آینده برای آماده شدن رهبران آینده جهت روبرو شدن با تغییر  : ارزیابی الزامات کار آینده  -9

  .الزامات کار کمك می کند

این که افراد با چه دقتی برای ارتقا آماده می شوند و از چه استعداد هایی  : های آتی فردارزیابی استعداد  -1

  .برخوردارند سازمان باید فرآیندی را برای ارزیابی استعداد های افراد تدوین کند
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یند سازمان باید برنامه ای مستمر برای پرورش مدیران آینده از داخل سازمان وضع نما : پر کردن خال پرورشی -3

هم چنین بدیل هایی برای جایگزینی روش های سنتی ترفیع در جهت پاسخ گویی به نیاز های جانشینی بررسی 

  .و اجرا نمایند

د به طور مستمر یبرنامه مدیریت و برنامه ریزی در جهت بهبود هر چه بیشتر با  : ارزیابی برنامه ریزی جانشینی  -7

ی حفظ تعهد و بهبود برنامه مدیریت و برنامه ریزی از به طور منظم برمورد ارزیابی قرارگیرد. نتایج ارزیابی نی

 [55] . .جانشینی نظام مند مورد استفاده قرار گیرد

 

سازی این طرح در سازمان، موارد پیشنهادی ذیل برای اجرای طرح مدیریت  با توجه به تجارب عملی پیاده

 :شوند های ایرانی، اراله می ها و شرکت جانشینی در سازمان

های مدیریت  هایی صورت پذیرد که برنامه ، باید سنجشی از آمادگی سازمان ها پیش از ورود به این نوع برنامه

 :گیرد . این سنجش در موارد ذیل صورت می دهند جانشینی را در دستور کار خود قرار می

های  کننده آن در موفقیت بینانه مدیران ارشد سازمان به منابع انسانی و نقش تعیین یدگاه مثبت و خوشد .5

 .شرکت

گذاری در زمینه آموزش و پرورش، تفویض اختیار به آنان و  اراده معطوف به عمل مدیران شرکت برای سرمایه .2

 .گذاری برای حفظ کارکنان سرمایه

تعداد و نسبت )درصد( باالی کارشناسان جوان، تحصیل کرده و خواهان رشد و مدیران باتجربه و پا به سن  .9

 .هگذاشت

ها، تعداد کارکنان، سهم بازار، افزایش  گذاری های افزایش حجم سرمایه استراتژی توسعه و رشد شرکت در حوزه .9

 ...تولید، حجم فروش و
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های اخیر، همانند  ها و فنون نوین مدیریت در سال سازی ایده وابق و تجارب مثبت و موفق شرکت در پیادهس .1

 ...زن وهای حل مسئله، کای نظام پیشنهادات، تیم

 .های میانی و ارشد جربه موفق شرکت در خصوص انتصاب درون سازمان به مدیران ردهت .3

 .های مدیریتی میانی در ساختار سازمانی شرکت تعداد نسبتاً باالی مناصب و پست .7

وجود واحد مدیریت منابع انسانی یا توسعه منابع انسانی و یا خدمات مدیران و یا توسعه مدیریت، فعال  .۹

 .و مجهز

مند و  های بلندمدت، عالقه گذاری نحوی که آنها را برای سرمایه ثبات آتی تیم مدیریت ارشد سازمان، به .3

 .با انگیزه کند

 .گزینی ساالری و شایسته گرایش سازمان و مدیریت ارشد آن به شایسته .54

آنها را  های مدیرانی که باید ها و قابلیت نحوی که بتوان شایستگی روشن بودن استراتژی شرکت به  .55

 .محقق سازند، استخراج و فهرست کرد

نگری مدیریت ارشد سازمان در تدوین و استقرار برنامه استراتژیك یا تأسیس واحدهای جدید در  آینده .52

 .ساختار سازمانی

 [55] . .ها محفوظ بودن سازمان از فشارهای سیاسی در مورد انتصابات و استخدام .59

 

 امروز پيشرفته دنياي در كاركنان سازي توانمند براي ضرورتی پروري جانشين
 پر دنیای در. ایستا هدف یك نه است، مستمر و پویا فرآیند یك پروری، جانشین که اند دریافته امروزه ها سازمان

 داشته کار نیروی ساده جایگزینی از فراتر دیدگاهی باید ها سازمان استعدادها، به یابی دست برای امروزی رقابت

 های هدف به یابی دست برای را کارکنان باید که گونه همان پروری جانشین مدیریت های یاستراتژ. باشند

 .باشد سازمانی،متمرکز های هدف به دستیابی برای نیز کارکنان توسعه روی بر باید سازد، خودتوانمند شغلی

 و مشاغل تصدی یبرا  سازمان انسانی استعدادهای آن طی که دارد فرآیندی به اشاره پروری جانشین مفهوم

 این تصدی برای پرورش و آموزش متنوع های ریزی برنامه طریق از و شده شناسالی آینده، در آن کلیدی مناصب

 های پست جهت در وکارکنان سازمان کردن آماده برای تعمدی برنامه یك پروری جانشین ،شوند آماده مشاغل

 .است آینده یابی کارمند در رشد به رو و بلندمدت انعطاف، قابل نگرشی پروری جانشین،است آینده بالتصدی

 یك پروری جانشین نیست، خاص های پست در افراد سریع جایگزینی برای مخفی استراتژی یك پروری جانشین

 اطمینان تا گردد می منطبق استراتژیك برنامه با فردی و ای حرفه سازی به آن موجب به که است منظم فرآیند

 در درستی های نگرش و ها مهارت با شود، می  بالتصدی که پستی هر تکمیل برای هآماد افراد گردد حاصل

 .دارند وجود مناسب زمان
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 تغییر برای بلکه رهبری، استعداد بهسازی و تقویت برای تنها نه قدرتمندی ابزار تواند می پروری جانشین نظام

 کارآمدی و سازمان پویالی تواند می پروری جانشین نمودن اجرالی طرفی از. باشد مثبت مسیرهای به سازمانها

 کردن روز به و تجدیدنظر رو، این از. نماید هموار خوبی به را سازمان شکوفایی مسیر داشته، همراه به را نیروها

 برنامه در که انسانی منابع متخصصان. است پروری جانشین نظام توسعه برای مناسب شروع یك سازمان برنامه

 تغییرات با مداوم طور به ها برنامه این کنند حاصل اطمینان است نیاز دارند مشارکت خود نسازما جانشینی های

 جانشین نظام در آنچه. باشند می سازمان استراتژیك های برنامه از انعکاسی و هستند منطبق محیطی شرایط

 [55] . .است نظام این منظم و دقیق اجرای گیرد، قرار ها سازمان توجه بایدمورد پروری

 

 انسانی منابع ريزي برنامه و پروري جانشين مديريت تفاوت
 کند می اشاره سازمان کار نیروی کل برای جامع ریزی برنامه به انسانی منابع ریزی برنامه  -

 نیازهای که کند می اشاره درست افراد ریزی برنامه به وسیع طور به پروری جانشین مدیریت و ریزی برنامه  -

 .سازند می ردهبرآو را سازمان

 

 پروري جانشين مديريت موفقيت كليدهاي
 سیستم سازی پیاده در ارشد مدیران حمایت -

 سازمان استراتژیك اهداف با sm برنامه ارتباط  -

 بازی کاغذ و بروکراسی کاهش -

 سازمان در پروری جانشین و رهبری توسعه از مداومی برنامه یك ایجاد -

 آنها حفظ برای باال نسیلپتا با استعدادهای شناسایی -

 نیست پذیر امکان سرعت به موثر پروری جانشین مدیریت سازی پیاده که ایننکته به رسیدن -

 بازخورد گرفتن و نتیجه ارزیابی برای گذاشتن زمان  -

 

 پروري جانشين مديريت هاي شاخص
 : از عبارتند ها خصشا این که دارد وجود هایی شاخص پروری جانشین ریزی برنامه اهمیت بیان برای

 جدید رهبران شناسایی برای توانایی -

 جدید رهبران توسعه برای توانایی -

 مالی های موفقیت کسب برای توانایی -
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 مثبت سازمانی فرهنگ پرورش برای توانایی -

 تغییر مدیریت ایجاد برای توانایی -

 رقابتی مزیت حفظ برای توانایی -

 ها شایستگی حفظ برای توانایی -

 [55] .سازمانی مدت بلند دوام قابلیت ایجاد برای توانایی -

 

 پروري جانشين مديريت در مديران نقش
 :از اطمینان

 کلیدی های پست و باال پتانسیل با افراد و کلیدی جایگزین نیازهای شناسایی -

 حال و آینده شغلی های فعالیت ساختن واضح -

 هآیند در افراد نیاز مورد پتانسیل و فعلی افراد عملکرد مقایسه -

 باال پتانسیل با کارمندان توسعه و جایگزینان سازی آماده برای فردی توسعه های برنامه ایجاد -

 پروری جانشین مدیریت سیستم سازی پیاده نتیجه -

 شوند می حفظ و شده جذب مناسب افراد آن در که باال عملکرد فرهنگ ایجاد -

 دشو مجموعه کل توسعه باعث تواند می که قوی مدیریت آمدن بوجود -

 شود می استعداد با افراد روحیه و انگیزش تقویت باعث که شایستگی مبنای بر های انتخاب -

 داد قرار تاکید مورد را سرمایه بازدهی افزایش و پروری جانشین مدیریت بین رابطه وجود -

 کند می فراهم کلیدی های پست برای توسعه برنامه یك -

 دشو می مدیران و کارکنان شغلی رضایت افزایش سبب -
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 کند می ایجاد کلیدی های پست کردن پر برای شرایط واجد رهبران از ای خزانه یك -

 دانش انتقال تسهیل -

 استعدادها باالترین حفظ -

 نابهنگام های ارتقا از جلوگیری -

 

 چيست؟ جانشينی مديريت
 حفظ و پاداش پرورشف جذب، به که است توسعه و ارزیابی فرآیندهای از جامع ای مجموعه جانشینی، مدیریت

 مؤثر سازی بهینه. کند می کمك ارشد مدیران و کارکنان تا گرفته پایین سطح های موقعیت از استعداد، با افراد

 نیازهای و مدیران موفقیت های شاخص سازمان، استراتژیك های اولویت از شفافی توصیف نیازمند استعدادها

 .باشد می شایستگی با مرتبط

 تا مدیره، هیئت رییس همانند سازمانی باالی رده داوطلبان و کارکنان تواند می جانشینی مدیریت های برنامه

 مورد در مختلفی رویکردهای نظر، مورد شغلی موقعیت یا سازمان اندازه به بسته. برگیرد در را تر پایین های رده

 و کارکنان برای آمده فراهم های فرصت مختلف انواع مورد در و موقعیت ان برای استعداد و جانشینی مدیریت

 .شود می برده بکار خاصی، های قابلیت و دانش مهارت، کسب منظور به داوطلبان

 می متمرکز سازمانی باالی های رده در رهبری بر جانشینی مدیریت زمینه در را خود های تالش ها، سازمان اکثر

 این. دهند تئسعه آینده در تر پایین سطوح تا مهم های نقش دیگر بر را فرآیند این که دیدگاه این با کنند،

”  دیگر فرد به فرد یك از اجرایی قدرت آخرین انتقال”  یعنی جانشینی هدفش اغلب”  پایین به باال”  از فرآیند

 [55] . .است

 

 بخش اثر جانشينی مديريت

 که تاس کرده فراهم شده گزارش مؤثر اقدامات از فهرستی ایستمن است، مهمی اصول دارای جانشینی مدیریت

 :بخش اثر جانشینی مدیریت دارند می بیان

 .کند می دریافت ارشد مدیران و CEO از ای مشاهده قابل حمایت –

 .شوند می حمایت نیز کارکنان طریق از و کنند می اجرا را ان مدیران –

 .دارد تناسب سازمان انحصاری نیازهای و است ساده –

 .است مرتبط ژیكاسترات مالی برنامه با و است پذیر انعطاف –

 .است شده استنتاج انسانی منابع فرآیند کامل مرور از –
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 .است کاندیداها عینی بررسی و یافته پرورش صالحیت و شایستگی اساس بر –

 .است تر گسترده مدیریتی توسعه تالش از بخشی –

 .است مشاغل(  انتقال)  واگذاری توسعه برای هایی برنامه گیرنده بر در –

 .است شده ترکیب HR های سیستم دیگر با –

 .دارد تأکید پاسخگویی و پیگیری بر –

 ی قاعده. کنند می کامل جانشینی مدیریت کردن عملی برای قاعده پنج با را قمیه این(  2449) فالمر و کانگر

 یك یجانشین مدیریت که دارد، می بیان اندف شده نهاده بنا آن اساس بر قواعد دیگر که است بنیادی اصل اول؛

 باید تمرکز که است این قاعدهدوم و باشد می ای توسعه های فعالیت سمت به شده تنظیم پذیر انعطاف سیستم

 سوم قاعده. هستند ضروری سازمان مدت طوالنی سالمت برای که مشاغلی باشد، مهم و محوری های موقعیت بر

 نظم و ارزیابی مورد در چهارم قاعده. هانیپن نه شود انجام آشکارا صورت به باید جانشینی مدیریت که است این

 .است آن پذیری انعطاف حفظ پنجم قاعده و است فرآیند این

 

 استعداد مديريت و جانشينی مورد در رويكردي
 بافت آن، استراتژیك اهداف اساس بر باید جانشینی و استعداد مدیریت مورد در ورزشی سازمان یك رویکرد

 مدیریت فرآیندهای و ها سیاست برای متفاوتی الزامات سازمان هر اگرچه. گیرد شکل HR نیازهای و محیطی

 مناسب مدیریتی فرآیند یك توسعه و طراحی برای مشترک اساسی مؤلفه چندین دارد، خود جانشینی و استعداد

 در انمدیری به و شود می آغاز CEO با جانشینی و استعداد مدیریت کاری برنامه هر برای پاسخگویی. دارد وجود

 .یابند نمی دست چندانی موفقیت به ها برنامه مدیران، حمایت بدون زیرا یابد می انتقال سطوح تمامی

 .آورند می فراهم جانشینی مدیریت اجرای و طراحی برای چارچوبی که شده فهرست مرحله 3

 فرآیند طراحی -

 استراتژیك یکپارچگی از کردن حاصل اطمینان -

 موجود شرایط ارزیابی -

 استعداد با افراد ارزیابی و یشناسای -

 فرایند انجام به نسبت تعهد و تقبل و ریزی مه نا بر: اجرا -

 ارزیابی -
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 استعداد مديريت و جانشينی در گرايش
 344 از بیش در مدیر 9144 از بیش بر جهانی تحقق نتایج تحلیل و تجزیه از پس(  2443)  ولینس و برنتال

 بخش در ها گرایش این. کنند می تعریف را استعداد مدیریت و جانشینی های برنامه مورد در گرایش 3 سازمان

 :شوند می مطرح زیر

 .سازمان پایین سطوح در جانشینی مدیریت گسترش -

 .آمادگی تعیین برای موقعیت از کاملی نمایه -

 .توسعه و رشد اهداف برای افراد کل ارزیابی -

 .سالخورده کار نیروی تعدیل بوسیله جدید استعدادهای کارگیری به یا انتخاب -

 .ای مشاوره و آموزشی های شبکه کارگیری به طریق از متخصص کار نیروی توسعه و رشد تسریع -

 .بررسی و ارزیابی طریق از عملکرد بر تمرکز -

 

 lead هاي ارزيابی
 اشتغال نرخ و شغلی رضایت افزایش میزان -5

 دادهااستع توسعه و رشد های فرصت مورد در آگاهی افزایش میزان -2

 استعداد توسعه برنامه شدن کامل با استعدادهای درصد افزایش میزان -9

 بررسی جهت ها نقش و فرآیند مورد در کامل آگاهی و درک با اجرایی هیئت تأسیس -9

 بال های پتانسیل و استعداد دارای افراد برای جانشینی فرآیند ارزش بررسی -1

 توسعه و آموزش های عالیتف در حمور و مشارکت درصد گیری اندازه -3

 ای مشاوره و آموزشی های شبکه در شده نام ثبت مدیران درصد گیری اندازه -7
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 سنتی رویکردهای بنابراین ، استعدادهاست مدیریت برای نگر کل رویکردی نیازمند سازمانی، های استراتژی

  دوباره باید شغلی مسیر توسعه و ریپرو جانشین مدیریت عملکرد، مدیریت ، یادگیری برای ها تجربه بهترین

 مولفه عنوان به زیادی موارد در یادگیری و عملکرد مدیریت یکپارچگی که گونه همان. شوند بازنگری و ارزیابی

 توسعه که نیز جانشینی مدیریت است، شده شناخته موثر استعداد مدیریت استراتژی از ناپذیر جدایی های

 پیدا امروزی سازمانهای در ای ویژه استراتژیك نقش کرده، متصل هم به را لیشغ مسیر ریزی برنامه و کارکنان

 در.  ایستا هدف یك نه است، مستمر و پویا فرآیند یك پروری، جانشین که اند دریافته سازمانها این. است کرده

 کار نیروی ساده زینیجایگ از فراتر دیدگاهی باید سازمانها ، استعدادها به دستیابی برای امروزی رقابت پر دنیای

 هدفهای به دستیابی برای را کارکنان باید که گونه همان پروری جانشین مدیریت های استراتژی. باشند داشته

 .باشد متمرکز سازمانی، هدفهای به دستیابی برای نیز کارکنان توسعه روی بر باید سازد، توانمند خود شغلی

 اخیر پژوهشهای اما ، هستیم پروری جانشین مدیریت ستراتژیا جدید نوع یك دنبال به طورکلی به ما گرچه

 استراتژی فاقد مطالعه، مورد سازمانهای% 74 از بیش که داده نشان انسانی منابع مدیریت انجمنهای

 کار، و کسب  جدید دنیای در بار نخستین برای زیرا دارد، ای ویژه اهمیت امروزه موضوع، این.  اند پروری جانشین

 دقیقا مسئله این و اند شده چشمگیری زیانهای و ضرر متحمل خود، باتجربه افراد دادن دست از دلیل به سازمانها

 اداره که ای گونه به است شده همزمان استخدام و جایگزینی برای نیاز مورد مهارتهای با انسانی نیروی کمبود با

. شد خواهد فراهم کاری فرصت میلیون 53۹ حدود 2454 سال تا که است کرده بینی پیش متحده ایاالت در کار

 کار نیروی نفری میلیون 54 کمبود با بنابراین بود، خواهد نفر میلیون 51۹ تنها کار نیروی که است حالی در این

 از برخی امر این است، عرضه میزان از بیشتر بسیار شایسته کارکنان برای تقاضا میزان. بود خواهیم رو روبه

 ، تولید: نظیر هایی، حوزه امروزه که ای گونه به. دهد می قرار فشار زیر بیشتر را صنعتی های حوزه در سـازمانها

 مهندسی،: نظیر هایی، حوزه البته اند شده رو روبه ماهر نیروهای کمبود با فنی  های حوزه و پزشکی مراقبتهای

 . .هستند رو روبه مشکل این با مترک نقل، و حمل و انرژی ، برق و آب: نظیر تخصصی منابع و اطالعات تکنولوژی

[55] 

 

 پروري جانشين مديريت در برنده برنده، رويكرد
 درون معطوف را خود نگاه استعداد، بحران حل برای سازمانها  ، کرد حل را مشکل این توان نمی استخدام با

 استعدادهای ورشپر و توسعه روی که اند گرفته کار به را پروری جانشین های استراتژی ساخته، سازمان

 گذاری سرمایه که هستند آنهایی ، اجرا در سازمانها ترین موفق ، تاریخی گونه به. کنند تمرکز موجودشان

 داخلی استعدادهای توسعه برای هزینه و وقت در گذاری سرمایه با.  اند داده انجام کارکنانشان برروی بلندمدت
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 از دیگری دلیل هر به یا شده، بازنشسته آنها اصلی عدادهایاست که هنگامی بود خواهند قادر سازمانها این ،

 مدیریت برنده برنده، استراتژی اتخاذ.  کنند گذر مرحله ازاین مشکلی هیچ بدون ، شوند می خارج سازمان

 را مهارتی شکافهای و بالقوه های جانشین کلیدی، مشاغل که دهد می اجازه سازمانها به پروری جانشین

 هدفهای به دستیابی و ریزی برنامه برای را ابزارهایی و موجود شغلی های گزینه کارکنان، به و کنند شناسایی

 و مدیران  ، کارکنان برای شده ایجاد مزایای یکپارچه، و جامع رویکردی کارگیری به. کنند اراله ، شان شغلی

 گره افراد شغلی مسیر با که وریپر جانشین های برنامه که است شده ثابت.  کند می بهینه مجموع در را سازمان

 می پشتیبانی را شغلی توسعه که سازمانهایی.  دهد می افزایش را آنها وری بهره و کارکنان روحیه  ، است خورده

 به ، شغلی تحرک به تشویق و سازمان درون در جدید فرصتهای یافتن برای کارکنان به اجازه دادن با کنند

 زیاد احتمال به کارکنان این که آنجایی از.  کنند می سهیم خود شغلی وسعهت در را آنها قوی بسیار احتمال

 رفته هم روی که گیرد صورت خوبی به نگهداشت فرایند بنابراین ، کنند می جستجو سازمان در را فرصتهایی

 .خواهدشد کارکنان رضایت افزایش به منجر

 : است گونه این  روری،پ جانشین مدیریت حوزه در پیشرو شرکتهای های تجربه بهترین

 بحرانی مشاغل بر تمرکز _

 صورتی در.  دارند تمــرکز ارشد مدیریت مشاغل روی پروری، جانشین های برنامه در سنتی صورت به سازمانها

 که است بحرانی مشاغل سایر به پــروری جانشین های برنامه توسعه نیازمند انســانی، نیروی کمــبود که

 در و توسعه، و تحقیـق حــوزه طبیعی، علوم در مثال عــنوان به. دارند سـازمان عملــکرد بر را تــاثیر بیشترین

 .شوند می محسوب بحرانی مشاغل جزو پرستاری حوزه پزشکی، علـوم

 کارکنان شغلی توسعه های برنامه کردن یکپارچه _

 برنامه توانند می که حلهایی راه سیلهو به باید استعدادها، نگهداشت و شناسایی بر متمرکز یکپارچه رویکرد یك

 . شود پشتیبانی  ، کنند مرتبط سازمان کلی پروری جانشین های برنامه با را کارکنان شغلی مسیر و توسعه

 پیگیری قابل و پیشگیرانه توسعه های برنامه تشویق _

 ای پیشگیرانه پیشنهادهای و فرصتها توسعه، برای که کند می اشاره سازمانهایی به موثر پروری جانشین مدیریت

 و یادگیری کردن مرتبط با.  دهند  افزایش را آینده مشاغل برای داوطلبان آمادگی توانند می که کنند می اراله را

 به دسترس در استعدادهای پرورش برای مثبتی تاثیر توانند می سازمانها شغلی، توسعه و پروری جانشین با توسعه

 . کنند ایجاد آینده نیازهای با رویارویی منظور
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 تکنولوژی راهکارهای ارزیابی _

 مدیریت، توسعه شامل – کامل استعداد مدیریت چرخه توسعه منظور به راهکارها بهترین در گذاری سرمایه

 موفقیت نیز و رسانده حداکثر را کار نیروی وری بهره که سازد می قادر را سازمان – پاداش نظام و  ، سازی بهینه

 اجازه کارکنان به وب، بر مبتنی پروری جانشین برنامه راهکارهای. کند می تامین مدت بلند در ار سازمان

 را ها داده و فرآیندها به بموقع  و پیوسته دسترسی امکان خودشان، کامپیوتر راه از مستقیم صورت به که دهد می

 .دکنن دنبال را خود شغلی پیشرفت و توسعه مسیر فعاالنه بتوانند و داشته

 رویکرد یك ایجاد و سازمانها کار دستور و ها برنامه باالی اولویت در پروری جانشین برنامه دادن قرار و انتقال با

 بدون و آسان انتقال برای استوار اساسی و پایه توانند می سازمانها کارکنان، توسعه و رهبری برای پیشگیرانه

 .سازند فراهم آینده به رهبری نگرانی

 شناخت به قادر را سازمان  استعداد، مدیریت استراتژی یك از بخشی عنوان به پروری جانشین طرح اجرای

 موفقیت برای گرچه بود؛ خواهد آن براساس استعداد توسعه و همسوسازی نتیجه در کرده، آتی و جاری نیازهای

 [55] . .کنند تمرکز نیز کارکنانشان شغلی توسعه روی باید سازمانها ، پروری جانشین در
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 فصل پنجم

 مربی گری و منتورینگ
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 سبك هاي مديريتی 
 استبدادی رهبری سبك( الف

 (کارمدار ـ مدار کارمند) فیدلر رهبری سبك( ب

 هدف مسیر بر مبتنی رهبری سبك( ج

 رهبری در مشارکت سبك( د

 

 : مردمی ، استبدادي رهبري سبك( الف

 . است رهبر عهده به تصمیمی رگونهه اخذ استبدادی رهبری در

 دموکراتیك رهبری در. کنند اجرا را تصمیمات دارد انتظار آنها از و کند می ابالغ کارکنانش به را تصمیمات او

 امور دادن انجام و ها گیری تصمیم در را ها آن ، رأی آزادی دادن با کنند، می کار او با که افرادی تمام به رهبر

 می روبرو آن با که موقعیتی به توجه با مدرسه مدیر یك. کند می تقسیم آنان با را رتشقد و دهد می شرکت

. کند استفاده تلفیقی شکل به یا مجزا طور به مردمی یا استبدادی رهبری های سبك از هریك از تواند می گردد،

 کارکنان سایر و معلمان پیشنهادهای و نظریات ، خاصی موضوع مورد در تواند می سبك دو تلفیق حالت در مثالً

 یك که است این است اهمیت حالز زمینه این در که آنچه. بگیرد تصمیم خود آنها براساس و کند آوری جمع را

 و نظریات از و دهد مشارکت را کارکنان تواند می مدرسه مسایل و موضوعات از کدامیك زمینه در بداند باید مدیر

 سبك اعمال ، کلی طور به. باشد گیرنده تصمیم خود ، مسالل از یك کدام قبال در و کند استفاده آنان همکاری

 وضعیت بهترین اگر حتی و شود می کارکنان بیشتر رضایت تأمین موجب مدیران سوی از دموکراتیك رهبری

 .شد نخواهد آنان نارضایتی سبب گوناگون امور در کارکنان مشارکت هم باز آید پیش نیز ممکن
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 :لرفيد رهبري سبك( ب

 کارمداری و کارمندمداری اصلی مفهوم دو به الگو این در داد اراله فیدلر فِرد را اقتمایی مدیریت الگوی نخستین

 می فکر او. کند می تأکید خود کار روابط های جنبه بر شود می توصیف کارمندمدار که رهبری.  است شده توجه

 مدنظر را آنان شخصی نیازهای و کند می توجه افراد یك یك به دلیل همین به و دارد اهمیت کارمندی هر کند

 های هدف تحقق برای ای وسیله را کارکنان و کند می تأکید وظیفه و کار بر کارمدار، رهبر امّا. دهد می قرار

 تشابه خودکامه و مستبد رهبر با رهبرکارمدار و دموکرات رهبر با کارمندمدار رهبر. گیرد می نظر در سازمان

 رهبر که حالی در دهد، می زیادی اهمیت خود پوشش تحت کارکنان با روابط به دموکرات رهبر. نددار عملکرد

 هریك تواند می مدرسه یك مدیر اقتما، نظریه براساس. کند می خالصه وظیفه انجام در فقط را چیز همه مستبد

 و کند انتخاب شود، می اجهمو آنها با که هایی موقعیت با متناسب را کارمداری و کارمندمداری های سبك از

 .دهد قرار استفاده مورد

 به را مدرسه کارکنان سایر و معلمان کار باید مدیران که است آن ها روش این کارگیری به در توجه قابل نکته

 شناس وظیفه معلمان قبال در مثالً. گیرند کار به مناسبی روش ، آمده دست به شناخت براساس و بشناسد خوبی

 کارمند سبك از دهند می انجام انتظارات براساس را فعالیتشان و دارند کامل آگاهی خود وظایف تاهمی به که

 استفاده کار از فرار برای فرصتی هر از که کارکنانی قبال در و است پایدار روابط محور بر که کنند استفاده مداری

 به بستگی نظر مورد های سبك از هریك زا استفاده ، بنابراین. گیرند پیش در را مداری وظیفه سبك. کنند می

 افراد از گروه دو برای سبك دو از تواند می ، حال عین در. دارد سروکار افرادی چه با مدرسه مدیر که دارد این

 از آمده عمل به بازدیدهای. کنند استفاده بینابین موارد برای سبك دو تلفیق و نشناس وظیفه و شناس وظیفه

 سبك از یا و( کارمندمدار) مدار رابطه سبك از یا غالباً ما مدیران که است آن از حاکی کشور ابتدایی مدارس

 ، متفاوت کارکنان برای مجزا سبك دو از استفاده یا سبك دو تلفیق و کنند می استفاده( کارمدار) مدار وظیفه

 .شود نمی انجام

 : هدف ر مسير بر مبتنی رهبري سبك( ج

 ریشه. دهد یاری هدف به رسیدن برای را مدرسه کارکنان سایر و معلمان که است نآ مدیر وظیفه ، سبك این در

 کنند، می مشخص و روشن خود کارکنان برای را راه ، موفق رهبران که جاست این از هدف ـ مسیر اصطالح

 مورد های هدف به رسیدن راه در تا کنند می یاری را آنان و دهند می نشان آنها به را ها هدف به رسیدن مسیر

 براساس را رهبران رفتار است سبك این دهنده اراله که هاوس رابرت. بردارند میان از را مانعی یا سد نوع هر نظر،

 [52] . :کند می تقسیم دسته چهار به ، هدف ـ مسیر نظریه
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 : مقرراتی رهبر( 1

 انجام باید که کارهایی زمینه در و دده می را الزم های دستورالعمل و کند می تدوین را ها برنامه خود رهبر این

 شبیه تقریباً مقرراتی رهبر گفت توان می ، واقع در. کند می راهنمایی و هدایت دقیق صورتی به را کارکنان شود،

 پرتنش یا مبهم کارها که شود می اعمال زمانی رهبری نوع این. کند می عمل مستبد رهبر و مدار وظیفه رهبر

 رضایت تأمین موجب رهبری نوع این اعمال. باشد داشته وجود تماد و برخورد ، تعارض کارکنان بین یا باشند

 و تعارض رفع همچنین و آنها ابهام رفع و کارها کردن مشخص و تنظیم به رهبر زیرا ;شود می بیشتری

 .کند می کمك کارکنان بین برخوردهای

 

 : حمايتی رهبر( 2

 تقریباً رهبری شیوه این. کند تأمین را آنان نیازهای کوشد می و دارد ای دوستانه رابطه کارکنانش با رهبر این

 و مشخص کارهای کارکنان که باشد ای گونه به کارها اگر.  است دموکراتیك یا مدار رابطه رهبری سبك همانند

 .یابد ارتقا کارکنان عملکرد که شود می باعث حمایتی رهبری دهند، انجام معینی

 

 : مشاركتی رهبر( 3

 رهبری اعمال باشند، داشته باور را خود کارکنان اگر کوشد می و کند می مشورت کارکنانش با رهبر ینا

 .کرد خواهد تأمین بیشتر را آنان رضایت ، مشارکتی

 

 :گرا هدف رهبر( 4

 اعمال. کنند تأمین وجه بهترین به را ها هدف آن خواهد می کارکنان از و کند می تعیین را ها هدف رهبر این

 صورت این در. باشد مبهم شود، انجام باید که آنچه و نباشد مشخص کارها که است هنگامی رهبری نوع این

 تالش کرد عمل بهبود برای آنان و یابد افزایش کارکنان انتظارات که شود می موجب گرا هدف رهبری اعمال

 ، زمان هم صورت به اوضاع و شرایط هب توجه با توانند می و پذیرند انعطاف رهبران که دارد عقیده هاوس کنند،

 می قرار آن در که موقعیتی به توجه با وانند می نیز مدارس مدیران. گیرند پیش در را رفتارها این تمام یا هریك

 کارایی و اثربخشی و کنند استفاده تلفیقی یا مجزا صورت به ، هدف مسیر، سبك در موجود رهبری انواع از گیرند

 [52] . .دهند یشافزا را ها فعالیت
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 : مشاركتی رهبري سبك( د

 پیشنهادهای و دیدگاهها ، نظریات از ، موضوع حسب بر کند می سعی مدرسه مدیر ، مشارکتی رهبری سبك در

 صورت زیر موارد به توجه با کارکنان دادن مشارکت. کند استفاده امور دادن انجام و گیریها تصمیم در کارکنان

 :پذیرد می

 
 .دارد اهمیت تصمیم کیفیت و نوع که یهنگام( 5

 .کنند عمل آن به و بپذیرند را شده اخذ تصمیم یا شده اراله حل راه باید کارکنان که هنگامی( 2

 .باشد ضروری کارکنان نظریات از استفاده که هنگامی( 9

 می افزایش کار کیفیت:  کنیم می اشاره آنها از برخی به که دارد مثبتی نتایج مشارکتی رهبری سبك از استفاده

 .گردد می رفع آن های کاستی و یابد

 .ندارند هراس و بیم تغییر و تحول از و دهند می نشان رغبت تغییر، و دگرگونی پذیرش به کارکنان

 گروه در و مدرسه محیط در دلپذیر فمای. یابد می افزایش آنان شغلی رضایت و شود می تقویت افراد روحیة

 .یابد می کاهش کارکنان و مدیر میان ستیز و دشمنی ، تعارض. شود می دایجا مدیر و کارکنان

 .کند می کمك مدرسه کارکنان در تعاون و همکاری روحیة تقویت به

 آنچه اما.  یافتیم نیز را ها سبك برخی اشتراک نقاط و دادیم قرار مطالعه مورد را رهبری از متفاوتی های سبك

 با رهبری یك نقش در آموزشی مدیر یك که است این گردد، می ایدع رهبری های سبك بحث کلیت از که

 کند می عمل و گیرد می تصمیم آن در که موقعیتی به باید ، کارکنان احساسات و رفتار افکار، در نفوذ توانایی

 بكس یا شیوه هر زیرا کند، استفاده آنها از تلفیقی یا ها سبك یکی از شرایط، با متناسب و باشد داشته توجه
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 نداشته دیگر وضعیت بر دارد وضع آن در که اثری است ممکن و است خاصی موقعیت و وضع مناسب رهبری

 شرایط، و موقعیت و ندارد وجود رهبری سبك بهترین که باشند داشته یاد به باید مدیران اینکه مهم نکته. باشد

 بسیار کنیم می عمل آن به و گیریم می تصمیم که وضعیتی به توجه بنابراین کند، می تعیین را سبك بهترین

 [52] . . است مهم

  اصلی كاربردي زمينه و شايستگی حيات چرخه
 مستمر توسعه و ارتقا ، آن هدف که است کالن مرحله چهار از ای مجموعه ، شایستگی حیات چرخه

 ، شایستگی تشخیص ، شایستگی ترسیم:  از عبارتند کالن مرحله چهار این.  است سازمانی و فردی شایستگیهای

 . شایستگی بر نظارت و شایستگی توسعه

 است اهدافش انجام برای الزم شایستگیهای کلیه بر بازنگری جهت سازمان کردن آماده شایستگی ترسیم از هدف

 سطح.  شوند می تعریف شغلی نقش نیازهای و گروه نیازهای ، پروژه الزامات ، سازمان تجاری طرح وسیله به که

 . شود می تعریف بخوبی مرحله این در شغلی هر برای الزم تخصص

 تخصصی سطح و شایستگی موجود وضعیت از ای نمونه معنی به که است شایستگی تشخیص ، دوم مرحله

 شکاف تا است ضروری مرحله این در نیز مهارت شکاف تحلیل.  هستند دارا کارمندها از یك هر که است مشابهی

 الزم شایستگیهای سطح و تعداد با مقایسه در هستند آن دارای کارکنان که یشایستگیهای سطح و تعداد بین

 . شود تعریف آنها، شغلی نقش به توجه با سازمان برای

 شایستگیهایی تشخیص سطح و تعداد چنانکه فعالیتهاست؛ ریزی برنامه آن و است سوم مرحله شایستگی توسعه

 . دهد افزایش ، مهارت شکاف تحلیل و تجزیه و قبلی لهمرح دو براساس را باشند بایدداشته کارکنان که

 شایستگی توسعه مرحله وسیله به یافته، تحقق نتایج مداوم ارزیابی یعنی شایستگیهاست بر نظارت مرحله، آخرین

 :  از عبارتند شایستگی بر مبتنی سیستم یك اصلی اجزای .

 در سعی آنها که سازمانی عملکرد بدانند که ستنده این نیازمند افراد:  مطلوب نتایج ارزیابی9  شناسایی _

 همچنین سازمان عملکرد ارزیابی ؟ چیست دارند "مطلوب وضع " شایستگیهای شناسایی برای آن به دستیابی

 . کند می اراله افراد توسعه تالشهای موفق ارزشیابی به کمك برای را خامی اطالعات

 . دارند تاثیر نتایج بر واقعی طور به هک شایستگیهایی شناسایی:  شایستگی الگوهای _

 مطلوب وضـــع با آنها مقایسه برای کارکنان شایستگیهای از آگاهی نیازمند افراد:  کارمند شایستگی ارزیابی _

 . هستند

 شکاف به بتوانند تا دارند توسعه و آموزش منابع و ها برنامه به نیاز افراد:  کارکنان توسعه منابع و راهبردها _

 :پردازیم می شایستگی مدیریت در حیاتی فرایندهای از تعاریفی به زیر در. کنند توجه یستگیهاشا

 . موفق کامالً و نمونه عملکرد برای الزم شایستگیهای کشف فرایند: شایستگی شناسایی _
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 یا اداره ، دایره ، شغلی گروه ، شغلی طبقه یك برای شایستگیها از وار داستان توصیف یك:  شایستگی الگوی _

 .هدفمند تحلیل و تجزیه واحدهای دیگر

 . شایستگی مدل یك با فرد یك شایستگیهای مقایسه فرایند:  شایستگی ارزیابی _

 عملکرد، چنانکه انسانی نیروی اداره برای شایستگیها از ای مجموعه کارگیری به:  شایستگی بر مبتنی مدیریت _

 .کند كکم سازمانی نتایج به موثر و کارا طور به

 که عملکردی سطوح و مشخص را باشند داشته باید کارکنان که ضروری دانش و مهارتها:  شایستگی استاندارد _

 . کند می تعریف وظیفه، یا واحد یك در شایستگی دادن نشان برای را یابند دست باید آنها

 ای مجموعه یا شغلی گروه ل،شغ پست، یك برای بویژه را شایستگیها مجموعه که مستنداتی:  شایستگی نقشه _

 . کند می توصیف ، وظایف از

 از یك هر در مهم نقش یك ایفای برای ، کارکنان مدیریت کارکردهای مختلف بخشهای در توانند می شایستگیها

 . بگیرند قرار استفاده مورد ، آنها

 : هستند مهم زیر شرح به کارکنان مدیریت کاربردی های برنامه در شایستگیها

 به سازمانی و فردی شایستگی آینده و فعلی نیازهای ارزیابی منظور به شایستگیها:  کاری نیروی ریزی رنامهب _

 یا کارکنان تك تك که شایستگیهایی بین فاصله تواند می مرحله این در شکاف تحلیل و تجزیه یك. روند می کار

 .سازد آشکار را کنند کمك کاری نیروی های طرح به و باشند داشته باید سازمان حتی یا و گروهها

 می کار به نظر مورد پست نیازهای با کاندیداها قابلیتهای مقایسه منظور به شایستگیها: کارمندیابی مدیریت _

 استخدام یادگیری برنامه یك مقدمات ، شایستگی شکافهای شود می مشخص کاندیدا بهترین که زمانی.  روند

 . دهد می شکل را جدید

 این.دهد تشخیص را نیاز مورد شایستگیهای تواند می شایستگی شکاف تحلیل و تجزیه:  دگیرییا مدیریت _

 .شود مرتبط مشابه یادگیری موضوعات با تواند می شایستگی

 . شود می ارزیابی شغلی شایستگی اهداف طور همین و نیازمندیها قبال در کارمند عملکرد:  عملکرد مدیریت _

 توان می.  روند می کار به کارکنان فردی توسعه های برنامه طراحی برای اشایستگیه:  شغلی توسعه _

 هستند، دارا افراد که شایستگیهایی مقایسه طریق واز کرد بازنگری را ها پست همه نیاز مورد شایستگیهای

 . داد توسعه را آنها کاری های برنامه و کرد شناسایی را بالقوه های پست

 شایستگی نیازمندیهای براساس ، کلیدی های پست برای را بالقوه جایگزینهای سازمانها:  جانشینی طرح _

 [52] . . کنند می ارزیابی
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  شايستگی الگوهاي توسعه
 توسعه عملکرد، بهبود سازمانی، تحول همچون مباحثی به دولتی سازمانهای و شرکتها بیشتر اخیر، سال 54 در

 را کارکنان عملکرد تا اند کرده توجه شایستگی الگوسازی های نامهبر اجرای با غیره، و جانشینی طرح  کارکنان،

 .دهند تطبیق شغلی بانیازمندیهای

 

 کارکنان استثنایی یا رضایتبخش عملکرد مشاهده از که است شایستگیهایی از فهرستی شایستگی الگوی یك

 خود عملکرد بهبود برای باید نانکارک که شایستگیهایی تواند می الگو این.  شود می تهیه ، ویژه شغل یك برای

 همچنین الگو.  کند شناسایی را شوند آماده دیگر شغلهای به انتقال یا ارتقا برای یا و دهند توسعه فعلی شغل در

 ، افراد یا سازمانها نیاز مورد و موجود شایستگیهای بین مقایسه یعنی مهارتها، شکاف تحلیل و تجزیه در تواند می

 در که مهمی متغیرهای.  آید وجود به شکاف این بردن بین از برای تواند می فردی توسعه رحط یك.  باشد مفید

 ایجاد یا مهارتها های نامه واژه از استفاده گیرند، قرار افراد توجه مورد باید شایستگی الگوی یك توسعه خالل

 گروههای ، ها میدانی،مصاحبه تمطالعا - شایستگیها تطبیق و شناسایی روشهای و سازمان مخصوص های نامه واژه

 .  است - غیره و تمرکز

 مدیر یك برای شایستگی الگوی یك ، مثال برای.  هستند شایستگی الگوهای ایجادکننده قالبهای شایستگیها

 ، بازار در رقابت کارتیمی، ، فروش برای ریزی برنامه نظیر شایستگیهایی شامل است ممکن ای، ناحیه فروش

 .باشد راهبردی تفکر و صنعت روندهای

.  هستند الزم الگو یك تایید و ایجاد برای که شود می شامل را مختلفی گامهای شایستگی الگوی یك توسعه

 .است کرده فهرست را شایستگی الگوی یك توسعه در استفاده مورد گامهای متداولترین 9 جدول
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 مربی گري در مديريت عملكرد، رويكردها و مهارت ها

 يست؟ گري چ مربی

گر چه تعاریف متعددی از این مفهوم وجود دارد، اما شاید بتوان وجوه مشترکی را در تعاریف برای آن یافت. در 

گری فرایندی است که طی آن فرد اول در نقش مربی زمینه یادگیری فرد دوم را برای بهبود  مجموع، مربی

آورد، به  ند مهارت حل مسئله فراهم میهای کلیدی مان عملکرد و موفقیت شغلی اش از طریق رشد قابلیت

ها به ایجاد شرایط الزم برای  ای که فرد دوم بعد از آن بتواند به صورت مستقل با بهره گیری از آن قابلیت گونه

 .موفقیتش دست یابد. البته مربی گری می تواند به صورت گروهی هم انجام شود

گری و  مربی گری با سایر مفاهیم مشابه مشخص شود. مربیبا توجه به این نوع تعریف شاید الزم باشد تفاوت 

اند. اما به طور خاص برخی محققان هدف از  منتورینگ در خیلی از منابع علمی به جای یکدیگر استفاده شده

های شغلی کوتاه و میان مدت )هدف اصلی مربی گری(، ارتقای  منتورینگ را عالوه بر دستیابی به موفقیت

تر بوده و بر زندگی فرد اثرات عمیق تری دارد  اعی فرد که موضوعی شخصی تر و بلند مدتاجتم-وضعیت روانی

های مشترکی باشند. اما بر اساس برخی  گری و رهبری سازمانی نیز ممکن است دارای جنبه دانند. مربی می

)مانند رهبری  های رهبری سازمانی است گری فقط یکی از رفتارهای کلیدی در برخی سبك الگوهای نظری، مربی

تر  تر و استراتژیك رابطه مدار و رهبری تحولی(. شاید برخی تفاوت اصلی این دو را در کارکردهای بلند مدت

رهبری سازمانی و تاکید آن بر جهت دهی کالن سازمانی، خلق چشم انداز، و هدایت تغییرات سازمانی بدانند. با 

گری و  تواند باشد. تفاوت مربی تر از رهبری سازمانی می ملیاتیتر و ع گری فرایندی کوتاه مدت این تاکید، مربی

گری بر جنبه پرورشی و یادگیری تاکید دارد، در حالیکه در مدیریت،  مدیریت نیز قابل بررسی است. مربی

شاید  .کارکردهای دیگری مانند نظارت و کنترل، بودجه ریزی، گزارش گیری، و هماهنگی نیز مورد تاکید است

ی را نیز بتوان یکی از کارکردهای مدیریت در هدایت و رشد منابع انسانی دانست. از اینرو یکی از گر مربی

  .گری باشد تواند مربی های مدیران می نقش

 ها  گري؟ ضرورت چرا مربی

های امروزی  گری مدیران را در سازمان عوامل زیر از جمله موضوعاتی هستند که ضرورت پرداختن به نقش مربی

  :ش داده استافزای

 های کاری؛  های محیطی و در نتیجه افزایش مسایل و چالش افزایش پیچیدگی-

 های ثابت افراد در پاسخگویی به محیط دینامیك و متنوع؛  عدم پاسخگویی قابلیت-

های این حوزه  ها و ایجاد شرایط کاری متنوع با توجه به ویژگی در کسب و کار (service) گسترش بخش خدماتی-

 ها؛  اهمیت توجه به افزایش مستمر کیفیت فرایندو 
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 نیاز به بهره گیری بالفاصله از یادگیری حاصله از تجارب محیط کار برای دستیابی به عملکرد مطلوب؛ -

 های کاری؛  افزایش اهمیت مدیریت دانش و انتقال دانش ضمنی به کارکنان در طی فرایند-

های خود در مسیر شغلی مطلوبشان و نیاز به روشهای  قابلیت قوی شدن گرایش کارکنان به رشد و پرورش-

  .متنوع در افزایش دانش و مهارتهای شغلی

 

 گري رويكردهاي مربی
گری در عمل چگونه انجام  کنم اینست که مربی شاید یکی از سواالت رایجی که با آن به طور مستمر برخورد می

فارسی زیادی در این رابطه وجود ندارد. با مروری بر منابع موجود  شود. متاسفانه تا جایی که اطالع دارم منابع می

گری برخورد کرد، که در واقع در دو سر یك طیف قرار  توان به دو رویکرد اساسی برای مربی در این حوزه می

 :دارند

  :(Directive or push) رويكرد مستقيم

ه مدیر خودش به طور مستقیم و یا دستوری مسئله ای است ک گری مبتنی بر این رویکرد به گونه رفتارهای مربی

 .کند را برای فرد مقابل حل می

 

 :(Non-directive or pull) رويكرد غير مستقيم

کند که فرد مقابل خود  عمل می  مدیر با استفاده از این رویکرد به طور غیر مستقیم و با ایجاد شرایط آن گونه

 .بتواند مسئله را حل کند

 .یفی از نمونه اقداماتی که بین این دو رویکرد قابل استفاده است مطرح شده است در شکل زیر ط 
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رد مربی خود شود که ف آید، تخمین زده می گری غیر مستقیم بوجود می در زمانی که گفتگویی در زمینه مربی

کند. این در حالی است که عمده مابقی زمان را به گوش  زمان را صحبت مستقیم و یك طرفه می %24حدود 

ها و مشاهده  دادن فعال، طرح سواالت اکتشافی و هدایت کننده، جمع بندی نظرات و اصالح برداشت

ه هنر اصلی در رویکرد غیر مستقیم گذراند. از اینرو شاید بتوان گفت ک سیستماتیك رفتارهای طرف مقابل می

 .های ارتباطی غیر مستقیم برای ایجاد یادگیری و رشد فرد مقابل است استفاده از سواالت و روش

  :های زیر مناسب باشد با توجه به این موضوع شاید بتوان گفت که رویکرد غیر مستقیم عمدتاً برای زمان

 ای را برای ساخته شدن دارا هستند؛  ها دانش و تجربه پایه آنشود  برای پرورش دادن افراد زمانی که فرض می

 ها امکان ایجاد حس مالکیت ایده داده شود؛  به آن-

هایی داده شود تا بتوانند با انتخاب خود آن راه حل ها را در موقعیت های دیگر  ها امکان آموختن راه حل به آن

 هم به کار برند؛ 

 ها احساس موفقیت بدهد؛  به آن -

 ها اعتماد به نفس دهد؛  ه افراد به دلیل یافتن راه حلب -

 همیشه دسترسی به شما برای حل مسئله وجود ندارد؛  -

 ای برای تصمیم گیری وجود ندارد )مثالً غیر از شرایط بحرانی(؛  محدودیت زمانی ویژه -

و در صورت نیاز قابل  این امکان وجود دارد که در صورت بروز اشتباه در مواقع حساس، نتیجه کار قابل نظارت -

 .اصالح باشد
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

  :تر باشد گری مناسب مربی (directive) در مقابل شاید در مواقع زیر، رویکرد مستقیم 

 زمانی که سرعت دستیابی به نتیجه خیلی مهم است؛ 

 فرصت و شرایطی برای ریسك کردن وجود ندارد؛ 

 ع را دارد؛ های الزم برای حل موضو زمانی که فرد نه عالقه و نه قابلیت

 .زمانی که موضوع از وظایف اصلی شما است و قابل واگذاری نیست-

  

تواند پیامدهای  البته حتماً باید توجه داشت که استفاده از رویکرد مستقیم به صورت مستمر و در دراز مدت می

  :منفی زیر را در بر داشته باشد

 ها؛ محدود کننده قابلیت -

 محدود کننده نوآوری؛ -

 کنید؛  کند که شما همیشه درست تشخیص داده و عمل می شت را ایجاد میاین بردا -

 امکان اشتباه را به دلیل مشارکت پایین دیگران در تصمیم گیری افزایش می دهد؛  -

 کند؛  احساس تعهد و مالکیت بر تصمیمات توسط دیگران را ایجاد نمی -

 شود؛  موجب پرورش افراد نمی -

 [52] . .مان شودممکن است موجب فمای ترس در ساز -
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 منتورينگ انواع

 كالسيك منتورينگ
 جایگزین سنتی منتورینگ جای به ها سازمان از مختلفی انواع ودر است مختلفی مقاصد دارای منتوریگ نوع این

 اما  است افراد برای زیادی مزایای دارای سنتی منتورینگ هم هنوز که است ضروری نکته این ذکر. است شده

 است امروزی باالی سرعت با های سازمان در کارمندان برای منتورینگ از ای یافته بهبود شکل قدرت تورینگمن

 .میشود منتورینگ از جدید نوع 54 به منجر قدرت منتورینگ های ویژگی

 

 :منتورينگ نوع سه
5 .ELECTRONIC Mentoring 

2  .REVERSE Mentoring 

9  .BOSS Mentoring 

 روابط از وسیعی طیف در او زیرا. میکند مجسم را قدرت منتورینگ منتورینگ، با رابطه در لیندا تجارب

 .منتور نقش در هم و شاگرد نقش در هم کند می مشارکت منتورینگ

 تشویق اورا و شد متوجه اورا بالقوه های توانایی کوهلر. کرد می همکاری مدیر معاون عنوان به کوهلر با ابتدا لیندا

 .کرد خود های ارتمه توسعه به

 

 رييس مربيان
 تابع و تاثیر تحت را شغلی و عاطفی حمایت که است شخصی رییس، منتور یك protegeمرز داخل در رابطه

 صورت به یا زمانی اغلب چه اگر. است protegeانها روابط مربیگری میکندجنبه فراهم را رسمی غیر و رسمی های

 شده صرف انرژی و زمان این شد قطع رابطه این وقتی.  یابد می املتک دوستی خاتمه با یا پایدار دوستی یك

 (است نرفته بین از انرژی و زمان این که است این منظور واقع در و) مانده قی با هنوز مربیگری جنبه

 به خود پیشگامانه نقش برای همچنین بلکه گرفت قرار بررسی مورد فروش در تجربه عدم خاطر به تنها نه او

 . بود توجه مورد ام بی ای ساالر مرد محیط در  زن بلندپرواز مدیران از یکی عنوان

 ، تایمز میرور شرکت سابق عامل مدیر ویلس مارک 5333 سال در مثال عنوان به protege   را خود از بعد

 این با.  شود مدیریت درایت و زیاد مهارت با باید و باشد براگیز چالش میتواند رییس منتور یك از دور به انتقال

 می وفادار و توانا جانشین یك رییس منتور دستاوردهای زیرا است ان معایب از بیشتر مراتب به ان مزایای حال

 [52] . . باشد
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 معكوس منتورينگ

 در طرف هردو ال ایده طور به.  بشود ای تجربه با.  تر مسن ،مربی تجربه کم جوان یك ان در که ای برنامه

 . میشوند درگیر معکوس منتورینگ مزایای

 که حالی در میباشد تاریخ کارکنان به ارتباطی کانال یك و تازه دیدگاه یك ارشد اجرایی دستاوردهای

 . میباشد مثبت نقش مدل و ارزشمند شغلی مشاوره معکوس منتور دستاوردهای

 

 (الكترونيكی مربيگري) منتور-اي
 بدیهی دهند؟ می پرورش را خوبی و زیاد افراد چنین نوفیرودو نیك و سانفورد لیندا مانند برق مربیان چطور

 و کرده مساعدت تکنولوژی طریق از همچنین آنها اما است، بزرگ مزیت یك وظیفه، چند برای آنها توانایی است،

 بکار شامل منتوررینگ-ای. کند می یاری الکتریکی وسایل طریق از یشان شبکه در افراد مربیگری در جدی بطور

 ی رابطه یك حفظ و شروع برای موارد برخی در و فوری، های پیام ایمیل، همچون کامپیوتری ارتباطات بردن

 تواند می است، شایع حالیکه در منتورینگ،-ای که است داده نشان گذشته تحقیقات.کنند می چت منتورینگ

 شود ناسبنام و نابجا خودافشاگری مانند آنالین، روابط برای بفرد منحصر سوتفاهم دستخوش
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 استخدام براي مربيان 

 روابط در را نیاز مورد منابع که خواهند نمی یا توانند نمی که است کسانی برای جذب فرم مانند مربی استخدام

 در را شغلی خاص های کمك یا ها مشاوره مربی ، گری مربی فرم این در.  کنند گذاری سرمایه مدت طوالنی

 ارتباط این.  بینیم می فناوری صنعت در رایج خصوص به را گری مربی فرم این ما.  دهند می اراله پاداش مقابل

 . است شماری انگشت اهداف به رسیدن جهت در و است مدت کوتاه

 

 گروهی گري مربی
 تر پایین سطح کارمندان از کوچکی گروههای آموزش ،به ارشد سطح در مربی که است وقتی گروهی  گری مربی

  کوچك نظارتی های گروه شامل گروهی گری مربی.  بود موفق بسیار رویکرد این. روهیگ گری مربی.  کند می

 52 تا 54 شامل معموال که کند می اشاره " لری با ناهار " عنوان به گروهیش گری مربی جلسات به کارتر.  بود

 . است جدید مدیران از نفر

 

 سياست در گري مربی قدرت

 آورده ارمغان به را بسیار های امیدی نا موارد و ملهم رهبران پیرامون را هایی داستان ما برای سیاست دنیای

 می ای افسانه افراد از گروهی که گذارند می پا سیاست جهان به خویش محلی ظرفیت با سیاستمداران. است

 .هستند یموقت کار داری اما مرتبه با افرادی اصوال آنان اند جذاب سیاستمداران که حالی در حال هر به باشند

 .شکن بنیان مربیان ، خانواده اعمای ، بخش الهام مداران سیاست

 

 بخش الهام مربیان- الف

 به تواند می این.  نمایند می اراله را عالی مدلهای protégé با مشتقیم تماس بدون اند کسانی بخش الهام مربیان

 بخش الهام مربیگری با بطورکلی بیانجامد، داریم درنظر  مربیگری از معموال ما که ای زمینه در فکری جهش یك

 است، مربیگری کلیدی وظیفه آفرین نقش مربیگری حالیکه در بهرحال. ندارد وجود دوطرف میان واقعی رابطه

 یك این. نماید ایفاء ارتباط از ربخشی د بودن بدون را بودن مدل نقش یك تواند می شخص یك موارد برخی

 .تاس قدرت مربیگری از مخصوص مدل
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 خانواده اعمای مربیان- ب

 سازی مدل نقش و ای، حرفه عاطفی، که کند فراهم خانواده اعمای از فوری نیاز یك خانواده عمو مربی یك

 جامعه یا9  و خود خانواده دایره در توجه قابل نفوذ از فرد یك خانواده عمو مربی اغلب. است جوانی دوران برای

 بودند  زنان شده، ذکر مهم عنوان به خانواده مایاع که کنندگانی شرکت اکثر. است

 

 شکن بنیان مربیان-ج

 با. است شده ساخته حزبی و قومی های وابستگی با بومی مردم میان تشابه در اغلب که است سنتی گری مربی

 یمهست فرد به منحصر مربیگری اتحاد سیاست، مورد در و ها، سازمان از بسیاری های نمونه شاهد ما حال، این

 سیاسی احزاب یا و رقابتی های سازمان قبیل از سنتی موانع سراسر در نظارت موفق و نزدیك روابط آن در که

 [52] . . شد تشکیل

 

 ها رسانه در گري مربی قدرت
 صنعت این در مشاغل اکثر زیرا کند، می اراله مرزی یا و عشایری مشاغل از کنندای قانع مثال سرگرمی صنعت

 .است وموقت خالق شدت به اساسا هستند،

 اغلب آنها. یافت فیلم یك تولید و توسعه در جمله از اساسی، پروژه و مدت کوتاه کاری شرایط در توان می را آنها

 محدود کنند می کار پروژه یك روی بر آورده هم گرد را افراد که زمان آن در است ممکن خاص، هایی زمینه در

 .باشند شده

 شرایط در آگاهانه توجهی با و. نمایند اشتیاق حس ایجاد شاگردان در که دارند نیاز  هایی لحظه در مربیان

 .هستند فرصت این از استفاده
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 تواند می سنتی مربی یك

 به طوالنی زمان مدت در خاص سازمان یك در بخواهید شما چنانچه باشد مفید جانشینی و موقیت به رسیدن در

 .نماید می فراهم بعدی رهبران خلق و توسعه ینهزم در ابزارمناسب برسید خود اهداف

 

 تواند می مدیر مربی یك

 کادر یك آوردن دست به برای نهایی حل راه یك عنوان به آن از افراد( ریاست) جانشینی برای شانس یك خلق با

 باشد جلو به رکتح برای راه ترین ساده تواند می امر این شاگردان برای و نماید استفاده طرفداران میان از فداکار

 .سازد مبدل یادگیری برای جدید فرصتهای خلق با همراه شاد ای تجربه به را کار سر به رفتن تجربه و

 

 توانند می معکوس مربیان

 و سیاسی اطالعات انتقال و جوان نسل به خود تجربیات و فنی دانش اراله مانند خاص چهارچوب یك قالب در

 .نمایند عمل قدیمی نسل به جدید های مهارت و تازه های دهای آموختن و دادن با و ای حرفه

 

 تواند می الکترونیکی مربی یك

 در خود مربی با شب نیمه 2 ساعت حتی گرفته آنجلس لس تا لندن از توانید می شما زیرا باشد بزرگ اریبس

 .ندارید مکان و زمان در محدودیتی هیچگونه و باشید تماس

 که مواقعی به نسبت آنها ویژگیهای زیرا است سخت گروه اعماء خصوصیات یا ظاهر مورد در قماوت روش این در

 .است آشکار کمتر هستند تماس در هم با مستقیم

 

 تواند می گروه مربی یك

 جهت راهکارهایی اراله ضمن را است دسترس قابل غیر دیگر شرایط در که را اجرایی های حل راه به دسترسی

 .آورد فراهم همساالن میان روابط گسترش جهت را مناسبی رصتهایف زمان از بهینه استفاده

 چیست؟ باشد موثر رابطه این در تواند می که خاصتان وظایف و دهید انجام باید را کارهایی چه فهمید می شما

 .باشد شما ای حرفه و کاری شبکه گسترش برای خوبی بسیار حل راه تواند می این
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 بخش الهام مربی یك

 شما برای تواند می که دهد می قرار شاگردان دید معرض در را اهداف از احساس و هویت انداز، مچش یك 

 موقعیت این در باید شما و بود خواهد چگونه کار سرانجام بگوید شما به و نماید عمل تورنسل کاغذ یك همانند

 .دهید انجام کاری چه

 

 تواند می خانواده عمو مربی یك

 .نماید ایجاد فرد در وفاداری و عشق از سرشار محیطی در پایین سنین از را نفس عزت

 

 نواند می( ها کننده متالشی) ها برنده بین از مانع مربی یك

 افزایش منظور به است سنتی غیر های التالف تشکیل برای فرصتی که را صنعت در تازه وابستگی یا دیدگاه یك

 .آورد فراهم دست پایین شغلی فرصتهای

 

 رونده پیش گام به امگ مربیان

 خود کاری وضعیت و زندگی با دیگران همدردی برای روابط ترین زا استرس کم و ترین ساده از است ممکن انها

 .نمایند استفاده ها منفعت فوری تغییر حتی و

 

 زیرا باشد العاده فوق تواند می ای لحظه مربی یك

 حال عین  در و هستند دسترس در دارید نیاز آنها هب شما که وقتی فقط که رسد می نظر به اغلب مربیان این

 [52] . .دارند نیاز  روابط توسعه برای زمان حداقل

 

 گري: هاي مربی سبك

 هل دادن5-

 کشیدن2-

 مذکور سبك دو هر. کنید گوش بیشتر دوم سبك در و صحبت، بیشتر باید اول سبك در شما بعنوان یك مربی

ز سبك اول به سبك دوم و برعکس تغییر ا راحت خیلی تواند می ماهر بیمر یك و دارند کاربرد گری مربی در

 [52] . جهت دهد.
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 طح انگيزش كارمندانطباق سبك مربی گري با س
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 کارکنان جایگزینی و جانشینی نظامدوره آموزشی 

 منابع
 سمانه ،(مترجم) ادهز غالم داریوش ،(مترجم) میرسپاسی ناصر والتون، جان-انسانی منابع راهبردی پرورش[5]

 5932 – ایران انسانی منابع مدیریت انجمن ترمه،-(ویراستار) درویش

 آییژ -( مترجم) پورصادق ناصر کریوز، جیم -انسانی منابع توسعه بر تاکید با انسانی منابع استراتژیك مدیریت[2]

-5939 

 5934 -اکبر زیاد-ایران در دولتی مدیریت مسالل بررسیمقاله [9]

 سمانه ،(مترجم) زاده غالم داریوش ،(مترجم) میرسپاسی ناصر والتون، جان -انسانی منابع راهبردی رشپرو[9]

 5932 - ایران انسانی منابع مدیریت انجمن ترمه، -(ویراستار) درویش

 59۹7 - آییژ -بزازجزایری احمد - انسانی منابع عملکرد ارزیابی[1]

 سمانه ،(مترجم) زاده غالم داریوش ،(مترجم) میرسپاسی ناصر ن،والتو جان-انسانی منابع راهبردی پرورش[3]

 59۹۹ - ایران انسانی منابع مدیریت انجمن ترمه، -(ویراستار) درویش

 5939 - دانش و سنجش -خندانی امید -انسانی منابع مدیریت[7]

 5939 - نشر مهربان کتاب -مقیمی سیدمحمد -انسانی منابع مدیریت[۹]

 5939 – نشر مهربان کتاب موسسه -ایوانسویچ جان -نسانیا منابع مدیریت[3]

 5939 – نهان راز -پیدایی میرمهرداد-انسانی منابع داشبورد[54]

 5939 – دانش و سنجش -مغنی حیدر -انسانی منابع مدیریت[55]

 5939 - علم نور -نثاری طاهره شیری، اردشیر -انسانی منابع مدیریت[52]


