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 ریمد یاثربخش

 تواند به بهبود آن کمک کند یم یکه منابع انسان یروش 4 و

 سرپرست اجرایی توسعه منابع انسانی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد –شیما جعفرزاده 

 1401تاریخ انتشار: تیرماه 

 

 نانیرا توسعه دهند و اطم رانیاست که رهبران و مد نیا یمهم متخصصان منابع انسان یها تیاز مسئول یکی

 ریمد یدارند مجهز هستند. اثربخش ازیبودن در شغل خود ن اثربخش یحاصل کنند که آنها به تمام آنچه که برا

 یکمک به بهبود اثربخش یتواند برا یم یارچه ک یو منابع انسان د،یکن یم یریچگونه آن را اندازه گ ست،یچ قا  یدق

 انجام دهد؟ ریمد

 ست؟یچ ریمد یاثربخش

انتظارات و توسعه کارکنان  نیتعادل ب جادیبه اهداف سازمان و ا یابیدست یبرا ریمد ییبه توانا ریمد یاثربخش

شود و هم کارمند و  یحاصل کند که کار به طور مؤثر و به موقع انجام م نانیاطم دیمؤثر با ریمد کیاشاره دارد. 

 .کنند یم شرفتیهم سازمان پ

 یمهارت ها ،یها، از جمله رهبر یستگیاز شا یگسترده ا فیط یدارا دیبا ریمد کیراه،  نیمؤثر بودن در ا یبرا

در نقش آنها چگونه  یبه وضوح درک کند که اثربخش دیبا نیباشد. همچن منتورینگو  یریگ میتصم ،یارتباط

 .است

 تا مدیران بتوانند: دارد ارهایمع یابیو رد میتنظ یبرا رانیدر کمک به مد یدیکل ینقش یانسان منابع

 خود را بهبود بخشند عملکرد 

 یک طرح توسعه ایجاد نماید 

 ارائه دهد ای توسعه یفرصت ها و 
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 ؟مهم است ریمد یچرا اثربخش

 .میداشته باش ریمد یاثربخش یایتر به مزا قیدق ینگاه دییایبر کل سازمان دارند. ب یادیز ریمؤثر تأث رانیمد

 دلبستگی ازاتیدرصد از تفاوت امت 70حداقل  رانیتوسط گالوپ نشان داد که مد یمطالعه ا 1شغلی دلبستگی

بدان  نیدهند. ا یکسب و کار را به خود اختصاص م کیمختلف  یکارکنان در بخش ها شغلی

کارکنان و سازمان  شغلی دلبستگیبر  یمخرب ریتوانند تأث یناکارآمد م رانیاست که مد یمعن

 .داشته باشند

 

تعجب  یرا در محل کار بهبود بخشد. جا کارکنانتواند تجربه  یمؤثر م تیریمد برعکس،

د که دارنکارکنانی نسبت به  یمولدتر هستند و عملکرد بهتر دلبستگیکه کارکنان م ستین

 نیستند. دلبستگیم

  خاار   کااا اا  

نگهداشاات   یافزا

 کارکنان

 

ترک را  رانیکنند. آنها مد یرا ترک نم کارکنان سازمان: دیجمله روبرو شده ا نیبا ا احتمال  

 یشود که نشان م یم تیاز مطالعات گالوپ حما گرید یکیتوسط  موضوع نیز نیا میکنند.

. میدانندترک شغل خود  یبرا کیشماره  لیبد را به عنوان دل ریمد کی کارکنان از ٪50دهد 

 نرخ خروجبرتر در سازمان و کاهش  یدر حفظ استعدادها یاتیخوب نقش ح رانین مدیبنابرا

 دارند.

 شود. یکل گروه م هیتعامل و روح شیو افزا میت در شتریثبات ب جادیکمتر باعث ا خروج نرخ

 یریانعطاف پذ جادیا

 ی  سازگار

 رانیاست. مد ریاجتناب ناپذ رییتغ ،ینیب شیپ رقابلیتجارت و بازار کار پرنوسان و غ کی در

خود را  یهامیها تدهند. آن یواکنش نشان م راتییبه تغ عیهستند و سر ریبزرگ انعطاف پذ

انداز چشم کیوکار را در کسب یمشابه عمل کنند، که سازگار یاوهیتا به ش کنندیمجهز م

 .کندیم نیتضم رییدر حال تغ شهیهم

عادل ا ت جاد   نیبی

   کارکنان  انر بر

کنند. آنها نقش  یرهبران ارشد و کارکنان سازمان عمل م نیب یموثر به عنوان پل رانیدم

توسعه  زیخود را ن میحال کارکنان ت نیدارند و در ع یبه اهداف سازمان یابیدر دست یمحور

 .دهند یم

کارمندان و  یاز خوشحال نانیو اطم تیدو مسئول نیا نیتعادل ب جادیرهبر مؤثر در ا کی

اعتماد در هر دو  جادیقادر به ا رانیمد نیبهتر گر،یمهارت دارد. به عبارت د یرهبران تجار

 طرف هستند.

 

                                                           
به کار  یجانیو ه یشناخت ،یشان، خود را از لحاظ جسمنقش یفایافراد به هنگام ا ،ی. در دلبستگشانیکار فیها و وظاسازمان بر نقش یغلبه و تسلط اعضا1

 یشغل ی.  دلبستگکندیاست که کارمند نسبت به محل کار خود احساس م یجانیو ه یروان یوندیهمان قدرت پ ،یشغل یدلبستگ .کنندیو ابراز م رندیگیم

 .ستین یروان یستیبهز ای تیرضا ،یبرابر با شاد
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 نرخ خر     نگهداشت  ر مدیر

 خروجدهند که چه تعداد کارمند در حال  یهستند. آنها نشان م یمهم یارهایمع ریهر مدنرخ خروج و نگهداشت 

 نگهداشت حفظ و و نرخ نییپا خروجبا نرخ  یری. مدتعدادی هستند که میخواهند در سازمان بماننددر مقابل 

بال و نرخ  نرخ خروجخود موثر هستند. در مقابل،  میو پرورش ت یدهد که آنها در رهبر یکارکنان نشان م یبال

 دهد. یموضوع را نشان م نیبرعکس ا نییپا نگهداشت

با عملکرد بال است.  یگردش مال د،یکن یریاندازه گ ریمد یسنجش اثربخش یبرا دیتوان یکه م یفرع اریمع کی

افراد با عملکرد بال  یبال ییکه جابجا یبال را حفظ کند احتمال  مؤثر است، در حال یکه بتواند عملکردها یریمد

 ناکارآمد اشاره دارد. ریمد کیبه 

 ری ر مد یمشارکت به ازا ازاتیامت

 زینرا مشخص میکند  ازیو امت کنندیم یریگکارکنان را اندازه شغلی میزان دلبستگیکه  2پالس یهاینظرسنج  

ترک و  بتیتر مشارکت کارکنان منجر به غ نییکمک کنند. سطوح پا ریمد یاثربخش یریگبه اندازه توانندیم

، دلبستگی شغلی نداشته باشد بماند، اگر به طور کامل  یکارمند در سازمان باق کیاگر  یشود. حت یم خدمت

 خود عمل کند. یاست که در اوج بهره ور دیبع

 ری ر مد بتیغ

 یم -سازمان  نیانگیبا م سهیخاص در مقا میت کیکارکنان در  بتیغ یتعداد روزها -کارکنان  بتیغ یریگ اندازه

است و  یحجم کار تیریاز مد نانیاطم یآنها برا یینشان دهنده توانا نیکند. ا نییرا تع ریمد کی یتواند اثربخش

 کارکنان در محل کار سالم و شاد هستند. نکهیا

 .میارقام نگاه کن صرفا به نکهیکنند نه ا یم بتیهمان اندازه مهم است که چرا کارمندان غ بهاین موضوع 

 میعملکرد ت یار ایمع

کند تا  یکمک م رانی( به مدیمشتر تیکار، ابتکار عمل و رضا تیفیک ،یی)شامل کارا میعملکرد ت یارهایمع

 سازمان درک کنند. یاعضا ریبا سا سهیخود را در مقا میت شرفتیعملکرد و پ

 

                                                           
به  یدهد، برا ینشان م "نبض"شود. همانطور که اصطالح  یکارکنان ارسال م یاست که برا یمختصر و منظم از سوالت یمجموعه ا پالس ینظرسنج  2

 شود. یکار انجام م طیمرتبط با شغل، ارتباطات و روابط و مح یمانند نقش ها یدست آوردن مداوم نظرات کارکنان در مورد موضوعات
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و به شما در  ابندیتا بهبود  دیرا به کارمندان ارائه ده یتا بازخورد کندیبه شما کمک م نیهمچن ارهایمع نیا

 .شودیوکار مکسب یبرا شتریباعث درآمد ب تیکه در نها کند،یکمک م یبه سطوح بالتر خروج یابیدست

 عملکرد ارزیابی جینتا

کند، بازخورد  یم یابیو ارز یکارمند را بررس کیعملکرد  ریاست که در آن مد یرسم یابیارز ینوع دعملکر ارزیابی

 یهفتگ یحت ایماهانه  ،یبه صورت سالنه، فصل نهایکند. ا یم نییکارمند تع یرا برا یدیدهد و اهداف جد یارائه م

 شود. یانجام م

در کجا نهفته است، در کجا  مشانینقاط قوت و ضعف ت نکهیدرباره ا یمحکم دهیا رانیعملکرد به مد یبررس جینتا

داف گسترده تر سازمان به اه یابیدست یخود برا ییتوانا شیافزا یدارند و چگونه اهداف را برا ازین شتریبه توسعه ب

 دهد. یدهند، ارائه م رییتغ
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 ؟کمک کند ریمد یاثربخش تیتواند به تقو یم یچگونه منابع انسان

کنند و آنها را  ریکنند، آنها را درگ یسازد تا کارکنان خود را به طور موثر رهبر یرا قادر م رانیمد یانسان منابع

 یاثربخش شیتواند به افزا یم یتوانمند کنند. چگونه منابع انسان وظایفشان به بهترین شکل ممکنانجام  یبرا

 کمک کند؟ ریمد

 است چگونه اثربخشی که کنید تعیین. 1

 نینقش خاص به چه معناست. ا کیدر  یکه اثربخش دیکن فیتعر دیابتدا با د،یکارآمد باش ریمد کی نکهیا یبرا

 بسته به صنعت و بخش مورد نظر متفاوت خواهد بود.

مهارت  ست؟یهر بخش خاص چ یموثر در سازمان و برا ریمد کی یبرا ازیمورد ن یمهارت ها و رفتارها نیتر مهم

 کیفرهنگ و اهداف سازمان شما،  ت،یحال، بسته به مامور نیخواهد بود. با ا یضرور یدر هر سازمان یخاص یها

 خواهد بود. ازیمجموعه مهارت منحصر به فرد مورد ن

 کی جادیا یبرا ازیمورد ن یدیکل یرفتارها و مهارت ها ییکمک کند تا با شناسا رانیتواند به مد یم یانسان منابع

 کنند. فیرا در نقش خود تعر یاثربخش یبخش خاص خود، معنا ای میمثبت در ت یکار طیمح

و چگونه داده ها را  دیکن یریرا اندازه گ یاثربخش دیخواه یکه چگونه م دیکن فیبا هم تعر دیتوان یم نیهمچن

 ؟دیکن یم یجمع آور

 دیکن نییبرنامه، ا داف   نقاط عطف تع کی. 2

 یها، گام بعد وهیش نیاز بهتر یرویقدم است. با پ نیمختلف تنها اول یارهایمع قیدست آوردن داده ها از طر به

تواند  یدر طول زمان م جینتا سهی. به عنوان مثال، مقادیانجام ده یبا داده ها چه کار دیریبگ میاست که تصم نیا

 کنند. جادیبه آن ا دنیرس یچگونگ یبرا یبرنامه ا وخود را بهبود بخشند  میکمک کند تا عملکرد ت رانیبه مد

 

د. گام یدرصد بهبود بخش 10فروش را تیم سه ماهه سوم عملکرد  انیاست که تا پا نیکه هدف ا مییبگو دییایب

استفاده به آن هدف است، به عنوان مثال، با  دنیرس یبرا کارکنانکمک به  یبرا ریبرنامه با مد کی جادیا یبعد

 فروش. میعملکرد کل ت کوچینگ از

کند تا عملکرد  یکمک م رانیبه مد جینتا یریگیبه آنها و پ دنیرس یبرا یبرنامه ا یمنظم اهداف، طراح نییتع

 خود را نظارت کنند و بر اساس آن اقدام کنند. یها میت
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 دیتوسعه را فراهم کن یفرصت ها. 3

 دهیند یآموزش رهبر گاهچیه یمورد بررس رانیدرصد از مد 58دهد که  یگزارش م MDA Training قاتیتحق

 است. شتریب خروجنرخ  شیها و افزا میت یزگیانگ یاجرا، خطر ب یلزم برا یاند. بدون مهارت ها

 

خود را توسعه و  یتیریمد یفراهم کند تا مهارت ها رانیمد یرا برا یادیز یتواند فرصت ها یم یانسان منابع

باشد. برنامه  نیآنال یو دوره ها یفراتر از جلسات آموزش دیبا نیدهند. ا شیآنها را افزا یگسترش دهند و اثربخش

کوتاه  یریادگی یهاتیباشد. فعال کوچینگ و منتورینگخرد،  یریادگیتواند شامل  یم ریمد کی یتوسعه رهبر

روزانه مداوم کمک کنند و کاربرد  نیدر تمر یریادگیبه ادغام  توانندیم رند،یگیکه در طول زمان از هم فاصله م

 کنند. لیرا تسه افتهیتازه یهامهارت یواقع

 

از آن کمک کند.  نانیو اطم یریادگی تیتواند به تقو یم کباره،یتر و  یطولن یهمراه با جلسات آموزش ،امر نیا

 کیکارمندان خود شوند و  یبرا یبهتر انیکند تا مرب یبه آنها کمک م رانیبه مد نگیارائه کوچ ن،یعالوه بر ا

 کند. یم جادیا لتیبا فض کوچینگ رهیدا

 

کنند و  ییشناسا تیاولو بیآنها را به ترت یکار بر رو یبرا یضرور یتوانند مهارت ها یم رانیو مد یمنابع انسان

 کنند. جادیا یریگیپ یبرنامه توسعه برا کی

 دینرم کمک کن ی. به پر رش مهارت  ا4

. مهارت ستندیموثر ن ریمد کیمهم  یتعارض تنها مهارت ها تیریافراد و مد تیریمانند مد یرهبر یها یستگیشا

 ریمد یبه اثربخش یابیدست یبه همان اندازه برا ،یجانینرم، از جمله ارتباط، گوش دادن فعال و هوش ه یها

 هستند. یضرور

و حفظ کنند،  جادیا میت یباز و با مالحظه با اعضا یکند تا خطوط ارتباط یکمک م رانیمهارت ها به مد نیا

را از  مسائلکنند،  یم افتیدهند و در یحاصل کنند که انتظارات واضح است، بازخورد سازنده ارائه م نانیاطم

 دهند. یو به آنها پاداش م نندک یم یداده، قدردان صیب را تشخو کار خو نندیکارکنان بب دگاهید
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روزانه کار کند.  نیآنها به تمر لینرم و تبد یمهارت ها نیپرورش و بهبود ا یبرا رانیتواند با مد یم یانسان منابع

 یریادگی یروش ها ریو سا کوچینگ، منتورینگهدفمند،  یآموزش یفرصت ها قیتواند از طر یم نیباز هم، ا

 باشد.

 

 یانیکالم پا

 دو جنبه است:  رانیمد یدر بهبود اثربخش یمنابع انسان نقش

ها و توسعه مهارت یبرا یکاف یهاو فراهم کردن فرصت شرفتیعملکرد و پ یریگاندازه یبرا رانیکمک به مد

 .در کارشان مؤثرتر باشند سازدیکه آنها را قادر م ییهایستگیشا

 .دنکن یبه بهبود عملکرد کسب و کار کمک م تیدر سازمان خود، در نها رانیمد یاثربخش شیافزا با
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