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  جايزه تعالي منابع انساني؛ 
 فصلي نوين در توسعه منابع انساني

اهميت، نقش و قدرت آنها . شوند در دنياي امروز، سازمانها از مهمترين و اثرگذارترين بنيانهاي اجتماع بشر قلمداد مي
. سازند تاثر مياي است كه تمام خدمات، محصوالت، سبك زندگي و حتي فرهنگ و باورهاي افراد جامعه را م گونه به

تر  سرعت روزافزون تحوالت، پيچيده. در اين ميان مهمترين چالش سازمانهاي امروزي، بقا و كسب نتايج پايدار است
هاي نوين و دهها عامل ديگر  ، فناوري)دريافت كنندگان خدمات(شدن فضاي كسب و كار، انتظارات فزاينده مشتريان 

سب و كار براي حفظ بقا و موجوديت خود به دنبال كسب مزيت رقابتي سبب شده است تا سازمانها و بنگاههاي ك
  . شده است در ميان منابع مادي و معنوي از ديرباز تا كنون نيروي كار به عنوان منبع اصلي توليد محسوب مي. باشند

وري ساير  اي كه بهرهترين عامل ارزش افز اما نيروي انساني در دنياي امروز اهميتي روزافزون يافته و به عنوان كليدي
لذا سازمانهاي برتر در دنياي امروز داراي استراتژي و . شود منابع و عوامل توليد در گرو عملكرد آن است، تلقي مي
  .برنامه، و حوزه تخصصي در عاليترين سطح سازماني هستند

  .ي ماآيد تاكيدي است بر اهميت جايزه تعالي منابع انساني در سازمانها مطلبي كه در پي مي

رود، به خوبي گوياي اهميت  كه اين روزها در ادبيات علوم مديريتي و كسب و كار به كار مي» سرمايه انساني«مفهوم 
ها و روشها، نظامها و  هاي اخير سيستم اين اهميت سبب شده است تا در دهه. منابع انساني در دنياي كسب و كار است

از جمله تالشهاي مهم و ارزنده كه .  منابع انساني صورت گيرداي در حوزه مديريت و توسعه تحقيقات گسترده
تواند در ترغيب و اشتياق سازمانها و توجه به نيروي انساني و به كارگيري نظامهاي نوين منابع انساني موثر واقع  مي

  .شود، جوايز منابع انساني است كه در سالهاي اخير در كشورهاي توسعه يافته مرسوم شده است

وري و تعالي سازماني در ايران كه سبب شده است تا كنون شركتهاي زيادي با شور  وفق اجراي جايزه ملي بهرهتجربه م
نفعان به  ناپذير و با رويكرد توجه به كيفيت، بهبود و تعالي سازماني با هدف كسب رضايت كليه ذي و اشتياق وصف

رفته و با نقاط قوت و قابل بهبود خود آشنا شده و طور ساالنه در اين رويداد شركت كرده، مورد ارزيابي قرار گ
  .حركت در مسير تعالي را آغاز نمايند

مباني علمي و تجربي برشمرده شده سبب شده است تا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با درك اهميت موضوع 
انجمن مديريت منابع انساني . ار دهدهاي خود قر را در برنامه» طراحي جايزه ملي تعالي منابع انساني«مورد نظر پروژه 

با همكاري استادان در دانشگاهها، محققان و صاحبنظران پس از سه سال تحقيق و پژوهش و با ) مجري پروژه(ايران 
ها و جوايز منابع انساني در سراسر جهان، نسبت به تدوين ارزشهاي محوري طراحي مدل،  ها، مدل بررسي عميق سيستم
بي و امتيازدهي، الزامات دريافت جايزه، فرآيند اعطاي جايزه، تهيه ساختار و مقدمات برگزاري منطق و شيوه ارزيا
  .اقدام كرده است
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اي از ارزشهاي بنيادي به عنوان اصول تعالي منابع انساني بنا شده  ارزشهاي محوري تعالي منابع انساني كه برپايه مجموعه
  :است از عبارت

  انياستراتژيك منابع انس رهبري -

  انگيزش منابع انساني توسعه، مشاركت و -

   يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر-

  ي مسئوليت اجتماعي و اخالق كار-

  آفريني  تمركز بر نتايج و ارزش-

مدل ابعاد . باشد هاي محوري تعالي منابع انساني با ابعاد تعالي منابع انساني بشرح زير مي به طور خالصه، پيوند ارزش
  . تشكيل شده است)نتايج منابع انساني و سازماني(نتايج  وي منابع انسانيتوانمندسازهابخش  از دو ع انسانتعالي مناب

ديريت دانش و سرمايه فكري بعنوان سه م-۳   استراتژي منابع انساني- ۲ هبري منابع انسانير -۱ بخش توانمندسازها  در
و از انسجام و كرده معيار راهبردي معرفي مي شوند اين سه معيار نقش هدايتگر براي فرايندهاي منابع انساني را ايفا 

  .كنند هاي شركت پشتيباني مي يكپارچگي اين فرايندها براي تحقق استراتژي

 اين در فرايندهاي اصلي . ي بعنوان معيارهاي ديگر توانمندسازي هستندمنابع انسان فرايند اصلي ۷ همچنين در اين مدل  
  :مدل عبارتند از 

  برنامه ريزي منابع انساني  - ۱
 جذب و استخدام  - ۲

 مديريت عملكرد - ۳

 توسعه منابع انساني - ۴

 و مزايا جبران خدمات - ۵

 كاركنان روابط كار و  - ۶

 بهداشت و ايمني  - ۷

 امتياز از ٥٠٠  نيزو نتايج منابع انساني و نتايج عملكرد سازمانيگيرد به توانمندسازها تعلق مي  امتياز ٥٠٠مجموعاً 
روش ارزيابي و امتيازدهي مدل تعالي منابع انساني، براساس منطق رادار  . دنباش ميرا دارا  امتياز ١٠٠٠مجموع 

ايزه شركت به سازمانهايي كه در اين ج .است كه شامل نتايج رويكردها، استقرار و ارزيابي و بازنگري است
  .كنند، متناسب با سطح تعالي تقديرنامه، جوايز و نشان تعلق مي گيرد مي
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  كاربردهاي مدل تعالي منابع انساني

اي است كه مي تواند به متوليان منابع انساني كمك نمايد تا نقاط قوت و قابل بهبود  مدل تعالي منابع انساني ابزار ويژه
تواند متوليان منابع انساني را  بديهي است كه اين شناخت مي. ود را شناسايي نمايندابعاد مختلف منابع انساني سازمان خ

با توجه به الزامات اين مدل مي . ريزي مناسب براي افزايش انگيزش و رضايت كاركنان كمك نمايد در جهت برنامه
د كاري و وفاداري سازماني  و همچنين تعهتوان از كارآيي و توانمندي منابع انساني شركت براي تحقق اهداف شركت

  .اطمينان حاصل كرد آنها

ها را در حوزه منابع انساني به  ها و سازمان تواند  شركت بنابراين تعالي منابع انساني چارچوب بسيار مؤثري است كه مي
ها و  تاي است كه مي تواند توسط شرك مدل تعالي منابع انساني  ابزار ويژه. سوي تعالي منابع انساني رهنمون كند

  : كار گرفته شود هاي زير به در زمينه ها  سازمان

  شناخت و تمركز آگاهانه بر نقاط قوت و قابل بهبود منابع انساني سازمان - ۱
 مدت و بلندمدت در منابع انساني مدت، ميان ريزي كوتاه برنامه - ۲

 . شركتهاي منابع انساني ها، فرايندها، ساختار، و سيستم بهبود و يا طراحي مجدد استراتژي - ۳

 هاي شركت به كارگيري معيارهاي برتر براي افزايش سهم منابع انساني در فرايند تعيين اهداف و استراتژي - ۴

وري و  دادن سهم منابع انساني در كيفيت و بهره هاي عملكردي مختلف براي نشان كارگيري شاخص  به - ۵
 خدمات  شركت

 .اي كردن منابع انساني شركت تالش در جهت حرفه - ۶
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  :نتيجه

 شركت ايفا نمايند بايد در درجه بعنوان شريك استراتژيكود را ابع انساني يك شركت بخواهند نقش خاگر من
منابع انساني وقتي . هاي آنها چه دستاوردي براي پيشبرد اهداف سازمان داشته است نخست نشان دهند كه فعاليت

و تاثير خود را در  تحقق اهداف شركت نشان گيري و مدل مناسب باشند نمي توانند نقش  هاي اندازه فاقد شاخص
، هاي كمي زمان با استفاده از شاخص استقرار مدل تعالي منابع انساني و ارزيابي مستمر آن در يك سالذا . دهند
بر همين اساس در شركت . ها و دستاوردهاي منابع انساني را در اثربخشي سازمان نشان دهد تواند رابطه بين رويه مي

زي ايران نيز اراده مديريت شركت بر استقرار مدل تعالي منابع انساني بوده تا با استفاده از دستاوردهاي تراكتورسا
  .اين مدل بتوانيم اهداف شركت را تحقق بخشيم

  مقاله دكتر ابراهيم شيخ  ،۱۹۲مجله تدبير  شماره : منابع 

  لي كتاب تعالي منابع انساني تاليف دكتر بهروز قليچ


