ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ

 ۵اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای
رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل ۲۰۲۱

ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ!
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»ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﭘﺮک« ﯾﻪ ﺗﯿﻢ ﺟﻮون و ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼی ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﺎﭘﺮﮐﻪ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ رو ﺗﻮ اﯾﺮان
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺪﯾﻢ .ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻪ و

ِ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ .از
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﯿﻢ ﮐﻪ آدﻣﺎی
اونﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ
ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﯽدوﻧﯿﻢ اونﻫﺎ رو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ و در اﺧﺘﯿﺎرﺷﻮن ﺑﺬارﯾﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎدی روی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در

ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﯾﮏ روﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﯾﻦ
ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی دﭼﺎر ﺗﻐ[ﺮ و ﺗﺤﻮل زﯾﺎدی ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دورﮐﺎری و ﺗﺒﻌﺎت آن ،وﺿﻌﯿﺖ

روﺣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ،روﻧﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﻫﺒﺮی و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آن و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی  ،۲۰۲۱از  ۸۰۰رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در  ۶۰ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ

ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪه اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ در

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روزﺑﻪ

 ۵اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﻣﺎ از  ۸۰۰رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و )ﺑﺎز( ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر،

رﻫﺒﺮی ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻐ[ﺮ در روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎری را در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

٪ ۶۸
اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی

٪ ۴۶

اﻧﺘﻘﺎدی

ﺗﻌﺪاد ۷۶۷ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاﻧﺪ(
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐWﺮ

٪ ۴۴
ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻫﺒﺮی

ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه

٪ ۳۲
آﯾﻨﺪه ﮐﺎر

٪ ۲۸

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱را دارﻧﺪ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

٪۷
٪ ۱۳

۸۰٪

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

٪ ۴۷

٪ ۵۰

٪ ۵۴

٪ ۶۴

٪ ۶۵
۴۰٪

٪ ۱۵
۰٪
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و

ﻧﻮآوری ﺑﺮای

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی

اﺟﺮای ﺗﺤﻮﻻت

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺗﻌﺪاد ۸۷۴ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺟﻪ :از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ،در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰﯾﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

۰۱

اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن

اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ  ٪ ۶۸رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻼء

»ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٪ ۳۶

٪ ۳۳

ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ«.

ادﻏﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ً
ﺳﺮﯾﻌﺎ اﯾﺠﺎد
»ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راهﺣﻞﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت را

ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرت را ﺑﺮآورده ﮐﻨﯿﻢ«.
٪ ۳۱

اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻌﺪاد ۸۷۴ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

اﺟﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺗﻮﺟﻪ :از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز :ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮده

راهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن )در راﺳﺘﺎی
رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن( ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ.

دادهﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﺗـﻌﺪاد ﻣـﻬﺎرتﻫـﺎی
ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺎل در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ

٪ ۱۰

٪ ۳۳

از ﻣـﻬﺎرتﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ ﻣـﺘﻮﺳـﻂ در

ﺳـﺎل  ۲۰۱۷وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ،ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲۰۲۱ﻣـﻮرد

درﺻـــﺪ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﺑـــﺎﯾـﺪ در ﻧـﺘﯿـﺠـﻪ ﮐـﻮوﯾـﺪ ۱۹-از

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﯿﺎزﻫــﺎ را ﺑــﺮای ﻣــﻬﺎرتﻫــﺎی ﺟــﺪﯾﺪ
ﺗﻐWﺮ دﻫﯿﺪ

»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ،ﺗﯿﻢ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از

۷۱٪

ﮔﻔﺘﻨﺪ  ٪۴۰ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺟﺪﯾﺪی در
ﭘﺴﺎ-ﮐﻮوﯾﺪ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ

۲۹٪

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﯿﺶ از ٪۴۰
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ

ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ«.
»ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮدهام و اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺗﯿﻢ را
از راه دور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
»ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺪارم".
»ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ در ﺣﺎل  cross-trainingﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﻘﺶﻫﺎی

ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﻐ[ﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﮔﺎرﺗﻨﺮ  ۲۰۲۱ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻌﺪاد ۱۱۳ :ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ

Gartner TalentNeuron

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﮔﺎرﺗﻨﺮ در ﻣﻮرد L&D

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺿﺮورت ﺟﺪﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی روﯾﮑﺮدی ﭘﻮﯾﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ را درک
آنﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،روﯾﮑﺮدی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ
ِ

ﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ،ﺗﻨﻬﺎ  ٪۲۱از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌ[ﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آﯾﻨﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت

ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺑﺮای

• ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ

• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﯾﺪ را

درک ﻧﯿﺎز ﺗﻐ[ﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ:
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

• ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻐ[ﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،رﺻﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺑﺎزار

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز:
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﺪ.

• ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دارﻧﺪ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻬﺎرت
ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ:

• ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ آنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ٪۷۵ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ( و ﯾﺎدﮔﯿﺮی زودﺗﺮ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر:
ﺟﻬﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻣﻬﺎرت اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ داده ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ

۰۲

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐWﺮ

اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ  ٪ ۴۶رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻐ[ﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.

٪ ۳۷

»ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺗﻐ[ﺮات ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

٪ ۳۶

»رﻫﺒﺮان ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻐ[ﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.

٪ ۲۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐWﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻌﺪاد ۸۷۴ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

اﺟﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺗﻮﺟﻪ :از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روز ،ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر ،ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺶ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﻣﺮوزه ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر "اﺻﻄﮑﺎک ﮐﺎر" ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

٪ ۱۹

از رﻫـﺒﺮان ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻣـﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آنﻫـﺎ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣـﻮﺛـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿﺎزﻫـﺎ ﯾﺎ اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎ ﺗﻐWﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.

٪ ۳۸
ﺗﻌﺪاد ۷۱:رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۰
ﺗﻮﺟﻪ :ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻼف آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﺻﻄﮑﺎک ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای

ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻏﺮق ﺷﺪه
ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﺎً

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

از رﻫـﺒﺮان ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻣـﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣـﺆﺛـﺮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫـﺪ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﮐﺎر ﺑـﺮ روی
ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
ﻣﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﭘﺲ از
آن ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در
ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺨﺖ
راه اﻧﺪازی روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﯾﺎ

اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺮد.

ﺿﺮورت ﺟﺪﯾﺪ :ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
آﯾﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی،

در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐ[ﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و روﯾﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ .اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﺎبآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎک ﮐﺎر ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۱۲ﻣﺎه

آﯾﻨﺪه ﺗﻐWﺮات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﺮای اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ

اﺻﻄﮑﺎک :ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

اﺻﻄﮑﺎک :ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻏﺮق ﺷﺪه

راهﺣﻞ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮاﺣﯽ )ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ(

راهﺣﻞ :ﻣﺮزﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد

ﮐﺎر و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎر.

٪۸

٪ ۳۴

٪ ۵۲

ﺑﺪون ﺗﻐ[ﺮ

ﺗﻐ[ﺮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻐ[ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﻌﺪاد ۶۶۱ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺪاوم

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺗﻼشﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺻﻄﮑﺎک :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده

اﺻﻄﮑﺎک :ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺨﺖ

راهﺣﻞ :ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ

راهﺣﻞ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

ﮐﺎرﺑﺮﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

را ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺳﺪ راهﻫﺎی ﻣﺠﺎز ،رﺳﻤﯿﺖ

ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

دﻫﯿﺪ.

۰۳

ﻗﺪرت ﻣﺴﻨﺪ ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه

اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ  ٪ ۴۴رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻫﺒﺮی ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎ ،رﻫﺒﺮان

٪ ۴۹

٪ ۳۶

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ

ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

٪ ۲۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐWﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻌﺪاد ۸۷۴ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

اﺟﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺗﻮﺟﻪ :از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز :رﻫﺒﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻨﻮع

٪ ۴۴
ﻓﻘﻂ  ٪۴۴از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ

ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﻮع ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

دادهﻫﺎی  Gartner TalentNeuronTMﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮان

ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﻢﺑﺎزده
 ۱ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 ۲ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ارﺷﺪ
 ۳ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺘﻮر ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ  ٪۱۰از ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ زن از اﻗﻠﯿﺖ ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ و ﺗﻨﻬﺎ  ٪۱۸ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﻣﺮد از اﻗﻠﯿﺖ اداره ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺪاد ۱۱۳:رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﻨﺒﻊ:ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﻢﺑﺎزده ،ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۰

ﺿﺮورت ﺟﺪﯾﺪ :ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﯾﮏ روش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮان ارﺷﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ…

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ
رﻫﺒﺮ ارﺷﺪ

ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎ

X ۱.۳

ﭘﺸﺘ[ﺎن اﺟﺮاﯾﯽ

 .روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ

 .ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ ،ﻣﻬﺎرت،

ﺳﻄﺢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﻋﻀﺎی

 .ارﺗﺒﺎط رﻫﺒﺮان ارﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ERG

از رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮع

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ

X ۲.۰
X ۳.۴

اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ۱۱۳:رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

رﻫﺒﺮ واﺣﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﻣﻨﺒﻊ:ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﻢﺑﺎزده ،ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۰

اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر:
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺼﺐ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﻨﺘﻮر

۰۴

آﯾﻨﺪه ﮐﺎر

اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ  ٪ ۳۲رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎر

ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻫﻮش

٪ ۶۲

٪ ۳۷

٪ ۲۶

اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﯾﻢ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن را ﻧﺪارد

آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
اﺟﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺗﻌﺪاد ۸۷۴ :رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺗﻮﺟﻪ :از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ۲۰۲۱

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز :داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﻮال رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ

ﭼﻘﺪر اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﻐ[ﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری و ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 ۹روﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﮐﺎر در ﭘﺴﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
روﻧﺪﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﺎن

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ

 -۱ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ از راه دور ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

 -۵ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺮادف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

 -۲اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -۳ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 -۴اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﺮوط

 -۶ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﻧﺴﺎﻧﯽﮐﺮدن ﮐﺎر را ﺑﺤﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽﮐﺮدن آن را
 -۷واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ در
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ اﺳﺖ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آوﻧﮓﮔﻮﻧﻪ
 -۸ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺗﺎبآوری را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ
 -۹ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺸﺎرآور ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ

ﺿﺮورت ﺟﺪﯾﺪ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﯾﻨﺪه روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .روش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

 ۳ﭘﺮده ﺑﺮای ﻣﺤﮏ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ اﺑﺮ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎ

اﺑﺮ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺸﺘﺮی

اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر:
آﯾﻨﺪه ﮐﺎر در ﭘﺴﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ -

۱

۲

۳

ﭘﺮده ارﺗﺒﺎط

ﭘﺮده ﺗﻤﺎس

ﭘﺮده ﻓﺮﺻﺖ

 ۴۰ﺗﺮﻧﺪ

 ۱۲ﺗﺮﻧﺪ

 ۶ﺗﺮﻧﺪ

۰۵

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای:
 ٪ ۲۸از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ٪ ۳۱از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ٪ ۴۶از رﻫﺒﺮان ﻣﺘﻨﻮع

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ

٪ ۲۹

٪ ۲۸

ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﺗﻮﺟﻪ :ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻧﺸﺎن

ﻧﻤﯽدﻫﺪ

٪ ۲۵

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز :ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ارزش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬار ﺑﻪ دورﮐﺎری و ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ را ﺣﻔﻆ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ :ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﻓﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎ

ﺗﻐWﺮ ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﻓﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دورﮐﺎری در
دوره ﭘﺴﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۳) ۱۹ -ﺗﺎ ۵ﺳﺎل(

• دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ
• ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای

• ﻧﻮآوری  /اﯾﺪهﭘﺮدازی
• ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ)(Hoteling

• ﻣﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر

دﻓﺘﺮ

• ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
• روﺣﯿﻪ ﺗﯿﻤﯽ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﻮاﻗﻊ دورﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

• دلﺑﺴﺘﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮی
• آﻣﻮزش ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام
• ﻣﻨﻄﻘﻪ آرام
• heads-down

• ﺗﻐ[ﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

work

• راﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎن

ﺧﺎﻧﻪ
• ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ /
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻓﻀﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻮم

•
•

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری
ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖوآﻣﺪ

`

٪ ۳۰

٪ ۴۸

ﻗﺒﻞ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی

ﭘﺴﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی

ﺿﺮورت ﺟﺪﯾﺪ :ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دورﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﺎر را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﮐﺠﺎ و ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ در ﭼـﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑـﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑـﺎزده ﻧﯿﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺗﻘﻮﯾﺖ دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده

 ۰۱اﺳﺘﺨﺪام

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺬب و

اﺟﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای

آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ

راﯾﺞ و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و

اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 ۰۴ﺗﻌWﻦ ﻫﺪف و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 ۰۷ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی

ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

 ۰۲ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎزی

 ۰۳رﻓﺎه و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

و ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ)(talent pipeline

 ۰۵ﭘﺎداش ﮐﻠﯽ
ﺗﻌ[ﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺎداش ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻧﯿﺮوری ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

 ۰۶ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﻪ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد

۰۱

دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ دورﮐﺎری

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺆاﻻت ﺳﺎده
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دورﮐﺎری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺪل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ

و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و رﻫﺒﺮی ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ و

اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد.

۰۲

ﺗﺎبآوری ﻣﻮﺛﺮ

اﮐﻨﻮن رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ

ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺷﮑﻨﻨﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ،اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎبآور ،رﻫﺒﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ دارﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و
ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

۰۳

اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی

ﻣﺘﻨﻮع رﻫﺒﺮی

ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.

۰۴

ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻐ[ﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺳﻼﻣﺖ روان ،ﻫﺪف و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ

ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ و
اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ.

درﺑﺎره اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺮای رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۲۰۲۱
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از  ۸۰۰رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

در ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

+۸۰۰

رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻤﺎم

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ

٪ ۳۶

ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

۶۰

ﮐﺸﻮر

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﺪ.

رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ!
www.shaparak.associates

