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آشنایی با مدل تعالي منابع انساني 
مهم تريــن و جديدتريــن رويکــرد بــه ارزيابــی حوزه هــای مرتبــط بــا منابــع انســانی يــک ســازمان، تعالــی منابــع انســانی اســت. ايــن رويکــرد از معيارهــا 

ــق  ــانی از طري ــع انس ــای مناب ــه حرفه ای ه ــه ای ک ــد، به گون ــتفاده می کن ــازمان اس ــک س ــع انســانی ي ــا مناب ــط ب ــای مرتب ــر در حوزه ه ــاخص های برت و ش

ــايی  ــود خــود را شناس ــای بهب ــوت و حوزه ه ــاط ق ــا، نق ــع انســانی آنه ــج مناب ــا و نتاي ــا، فراينده ــا، رويه ه ــی مســتمر فعاليت ه ــا ارزياب ــد ب ــا می توانن آنه

کــرده و بــرای بهبــود آن هــا، برنامه ريــزی نماينــد. از جملــه کاربردهــای رويکــرد تعالــی منابــع انســانی عبارتنــد از: شــناخت و تمرکــز آگاهانــه بــر نقــاط 

قــوت و قابــل بهبــود حوزه هــای منابــع انســانی، برنامه ريــزی بهبــود کوتــاه مــدت ، ميــان مــدت و بلنــد مــدت منابــع انســانی ، بهبــود و يــا طراحــی مجــدد 

ســاختار، فرآيندهــا، فعاليت هــا و سيســتم های منابــع انســانی، بــه کارگيــری معيارهــای مختلــف بــرای افزايــش ســهم منابــع انســانی در تحقــق اهــداف و 

ــرای نشــان دادن ســهم منابــع انســانی در عملکــرد ســازمانی. ــه کارگيــری شــاخص های عملکــردی مختلــف ب اســتراتژی های کســب و کار و ب

ــو. ام،  ــه ای. اف. کي ــازمانی از جمل ــی س ــای تعال ــروی از مدل ه ــه پي ــرکت ها ب ــازمان ها و ش ــويق س ــر تش ــاوه ب ــا، ع ــورهای دني ــياری از کش ــروزه بس ام

ــع  ــه شــرکت ها و ســازمان هايي کــه در حــوزه مناب ــع انســانی ب ــه ای مديريــت و توســعه مناب ــج و دمينــگ، از طريــق مؤسســات و انجمن هــای حرف بالدري

انســانی آن هــا بــه موفقيت هــای چشــمگيری دســت پيــدا کــرده باشــند، جوايــز و اســتانداردهايی در ســطح ملــی و بين المللــی  اعطــاء می کننــد، کــه از 

جملــه آن هــا عبارتنــد از: جوايــز تعالــی منابــع انســانی انجمــن مديريــت منابــع انســانی آمريــکا، اســتاندارد ســرمايه گذاری در منابــع انســانی) آی. آی .پــی( 

انگلســتان، اســتاندارد توســعه گــر )پــی . دی( ســنگاپور. يکــی از داليلــی مهمــی کــه ســبب طراحــی مــدل جامــع بــرای تعالــی منابــع انســانی شــد، عــدم 

جامعيــت مدل هــای قبلــی بــرای کمــک بــه مديــران منابــع انســانی بــه منظــور شناســايي و درک کامــل نقــاط قــوت و قابــل بهبــود ابعــاد مختلــف منابــع 

انســانی ســازمان خودشــان اســت. بــه عبــارت روشــن تر، تعالــی منابــع انســانی چارچــوب جامعــی از ارزش هــای محــوری، معيارهــا و شــاخص های برتــر در 

ــی مســتمر فعاليت هــا ،  ــا ارزياب ــا ب ــع انســانی ســازمان ها کمــک می کنــد ت ــه حرفه ای هــای مناب ــع انســانی يــک ســازمان اســت کــه ب تمامــی ابعــاد مناب

ــرای بهبــود آنهــا برنامه ريــزی نماينــد.  رويه هــا، فرآيندهــا و نتايــج منابــع انســانی، نقــاط قــوت و فرصت هــای بهبــود خــود را شناســايي کــرده و ب
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مدل تعالي منابع انساني

تشريح مدل تعالی منابع انسانی
انســانی  منابــع  معیــار 1- رهبــری منابــع انســانی: رهبــران 
ــع  ــی چشــم انداز، ارزشــهای محــوری و اســتراتژی مناب ســازمان های متعال
انســانی ســازمان را تدويــن می کننــد، در فرآينــد تدويــن اســتراتژی 
کســب و کار مشــارکت فعــال دارنــد  و نقــش الگــو را در توســعه فرهنــگ 

ــد.  ــاء مي کنن ــانی ايف ــع انس ــي مناب تعال
1-1 رهبــری منابــع انســانی شــخصاً در فرآينــد طراحــی و اســتقرار 
ــال دارد.    ــارکت فع ــانی مش ــع انس ــتراتژی مناب ــب و کار و اس ــتراتژی کس اس

2-1 رهبــری منابــع انســانی شــخصاً در توســعه فرهنــگ ســازمانی نقــش 
ــد. ــه عنــوان يــک الگــوی رفتــاری عمــل می نماي ــی دارد و ب فعال

3-1 رهبــری منابــع انســانی شــخصاً از اجــرای کارا و اثربخــش فرآيندهــا و 
خدمــات منابــع انســانی اطمينــان حاصــل می کنــد.

ــزه و  ــت، انگي ــش رضاي ــرای افزاي ــخصاً ب ــانی ش ــع انس ــری مناب 4-1 رهب
ــد. ــی کن ــش م ــای نق ــر ايف ــان بطــور مؤث ــد کارکن تعه

5-1 رهبــری منابــع انســانی شــخصاً فرآينــد تغييــر و تحــول ســازمانی را 
ــد. ــت می نماي مديري

معیارها و زیر معیارهای مدل: این مدل دارای 9 معیار اصلی و 30 زیر معیار می باشد که همراه با امتیاز آن به شرح جدول ذیل بیان می گردد:



3معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع نشریه آموزشی-تحلیلی، سال سوم، شهریور97،شمارهبیستوسوم

معیــار 2- اســتراتژی منابــع انســانی: ســازمان هاي متعالــي 
ــی  ــات درون ــا مقتضي ــب ب ــود را ، متناس ــانی خ ــع انس ــتراتژی مناب اس
و محيطــی ســازمان، به گونــه ای طراحــی و مســتقر می کننــد تــا 
ــانی  ــع انس ــت مناب ــوزه مديري ــای ح ــا و فعاليت ه ــت ها، برنامه ه سياس
در راســتای تحقــق چشــم انداز ، اهــداف و اســتراتژی های محــوری 

ــد. ــازمان باش س
اهــداف  و  مأموريــت  بــا  انســاني هم ســو  منابــع  اســتراتژي     2-1
ــا ســطح اســتراتژی هــای کارکــردی طراحــی و  اســتراتژيک ســازمان ت

مي شــود.  تدويــن 
ــدت و  ــداف بلند م ــن اه ــق تعيي ــاني از طري ــع انس ــتراتژي  مناب 2-2 اس
کوتاه مــدت و برنامه هــای عملياتــی مناســب بــه طــور اثربخــش اســتقرار 

می يابــد.  
ــی و درک  ــان از آگاه ــور اطمين ــه منظ ــب  ب ــای مناس 3-2 از روش ه
اســتراتژی منابــع انســانی توســط مديــران و کارکنــان و همچنيــن حفــظ 
ــود.  ــتفاده مي ش ــتقرار آن اس ــرای اس ــان ب ــزه آن ــد و انگي ــاء تعه و ارتق

ــازمان هاي  ــانی: س ــع انس ــن مناب ــزی و تامی ــار 3- برنامه ری معی
متعالــي بــه برنامه ريــزي منابــع انســانی مي پردازنــد. آنهــا معيــن 
ــا چــه شايســتگي هايي،  مي کننــد کــه بــه چــه تعــداد منابــع انســاني، ب
ــري  ــا به کارگي ــد و ب ــاز دارن ــي ني ــه زمان ــاغل و در چ ــه مش ــراي چ ب
رويکردهــا و فنــون پيشــرفته جــذب و اســتخدام، افــرادي کــه از توانايــي 
ــت در ســازمان برخــوردار باشــند را  ــراي عضوي و شايســتگی های الزم  ب

ــد. ــرورش می دهن ــازمان پ ــا از درون س ــد و ي ــذب مي کنن ج
ــاز  ــورد ني ــانی م ــع انس ــرآورد مناب ــرای ب ــب ب ــزی مناس 1-3  برنامه ري

ــود.  ــام می ش ــازمان انج س
2-3 فرآيندهــای جــذب و اســتخدام مناســب ســازمان طراحی و اســتقرار 

ــد.  می يابن
3-3  فرآينــد جامعه پذيــری و به کارگمــاری افــراد جــذب شــده طراحــی 

و اســتقرار می يابنــد. 
4-3 فرصت هــای پيشــرفت شــغلی بــرای کارکنــان برنامه ريــزی و 

ــود.  ــی ش ــت م مديري
5-3 نيــاز آينــده ســازمان بــه مديــران و عناصــر کليــدی بــرآورد و بــرای 
ــزی  ــر اســاس مدل هــای شايســتگی برنامه ري ــرورش آن هــا ب تأميــن و پ

می شــود. 
معیــار 4- جبــران خدمــت منابــع انســانی: ســازمان هاي متعالــي 
نظام هــای جبــران خدمــات )حقــوق و دســتمزد، پــاداش، مزايــای 
رفاهــی، ســامت و بهداشــت( را به گونــه اي نظام منــد  و مؤثــر متناســب 
بــا فرهنــگ ســازمانی و در جهــت  انگيــزش، رضايــت و نگهداشــت منابــع 

ــد. ــتقر می کنن ــزی و مس ــاني، طرح ري انس
ــاص  ــات خ ــا مقتضي ــب ب ــان متناس ــه کارکن ــت ب ــت ثاب 1-4 پرداخ

ســازمان طراحــی و اجــرا می شــود.  
ــهيات  ــا و تس ــرد و مزاي ــر عملک ــی ب ــر مبتن ــای متغي 2-4 پرداخت ه
رفاهــی متناســب بــا مطلوبيت هــای گروه هــای مختلــف کارکنــان 

طراحــی و اجــرا می شــود . 
3-4 برنامه هــای توســعه و بهبــود مســتمر ســطح ســامت، بهداشــت و 

ــی در ســازمان طراحــی و اجــرا می شــود.  ايمن

ــا طراحــی و  ــی ب ــانی: ســازمان های متعال ــع انس ــعه مناب ــار 5- توس معی
اجــرای برنامه هــای مديريــت دانــش، آمــوزش و يادگيــری و مديريــت عملکــرد 

زمينــه توســعه و بالندگــی منابــع انســانی را فراهــم می آورنــد.
1-5 دانــش ســازمان مبتنــی بــر مدل هــای متناســب بــا مقتضيــات درونــی و 

محيطــی ســازمان مديريــت می شــود.
ــازمانی  ــی و س ــردی، تيم ــطح ف ــری در س ــوزش و يادگي ــای آم 2-5 برنامه ه

ــود.  ــرا می ش ــر اج ــور مؤث ــی و به ط طراح
ــی  ــردی، تيم ــداف ف ــاس اه ــر اس ــانی ب ــع انس ــرد مناب ــت عملک 3-5 مديري
ــن  ــان تدوي ــارکت ذينفع ــا مش ــف  ب ــای مختل ــی دوره ه ــه ط ــدی ک و واح

می شــود.  اجــرا  می شــود؛ 
معیــار 6- روابــط کار و کارکنــان: ســازمان هاي متعالــي بــه منظــور بهبــود 
ــق جــو اعتمــاد و  ــت، خل ــي مثب ــای روان ــان، ايجــاد توافق ه ارتباطــات کارکن
حداقــل نمــودن تعارضــات مخــرب في مابيــن کارکنــان و مديريــت و  نيــز آگاه 
ــا،  ــتر در تصميم گيري ه ــارکت بيش ــرای مش ــائل کاري ب ــا از مس ــردن آن ه ک
اقــدام بــه طرح ريــزی اهــداف، سياســتها و رويه هــاي موثــر و نوآورانــه 

ــد.  ــود مي نماين ــان خ ــات کارکن ارتباط
1-6 ارتباطات کار و کارکنان برنامه ريزی و مديريت می شود.  

2-6  از روشــها و برنامه هــای مــدون بــراي توســعه مشــارکت خــاق، تفويــض 
اختيــار و افزايــش تعهــد و اعتمــاد کارکنــان و مديــران اســتفاده  می شــود .  

معیــار 7- نتایــج ادراکــی منابــع انســانی: ســازمان هــاي  متعالــي  بــه  
طــور فراگيــر  و مســتمر برداشــت هــای منابــع انســانی از فعاليت هــاي حــوزه 
منابــع انســاني در حــوزه رضايــت و تعهــد ســازمانی را بــه روش هــای مناســب 
ــل  ــری و تحلي ــا، ... اندازه گي ــه، مصاحبه ه ــاي نمون ــنجي، گروه ه ــر نظرس نظي

ــد. ــزی می کنن ــود آن برنامه ري ــرای بهب ــد و ب می کنن
1-7 نتايــج رضايــت منابــع انســاني: ايــن نتايــج، بيانگــر ميــزان رضايــت منابــع 
ــت،  ــاني اس ــع انس ــوزه مناب ــاي ح ــل فعاليت ه ــه حاص ــازمان ک ــانی از س انس

می باشــد. 
2-7  نتايــج تعهــد منابــع انســاني: ايــن نتايــج، بيانگــر ميــزان تعهــد و تعلــق 
ــاني  ــع انس ــوزه مناب ــاي ح ــل فعاليت ه ــه حاص ــانی ک ــع انس ــازمانی مناب س

ــت، می باشــد.  اس
ــي   ــازمان هاي  متعال ــانی: س ــع انس ــردی مناب ــج عملک ــار 8- نتای معی
به طــور فراگيــر  و مســتمر ميــزان تحقــق اهــداف و برنامه هــای تحقــق 
ــای  ــرای فرآينده ــل از اج ــدی حاص ــج کلي ــانی و نتاي ــع انس ــتراتژی مناب اس
ــای  ــا و بازخوره ــتندات، گزارش ه ــی مس ــاس ارزياب ــر اس ــاني را ب ــع انس مناب
رســمی اندازه گيــری و تحليــل می کننــد و بــرای بهبــود آن برنامه ريــزی 

می کننــد.
1-8  نتايج عملکردي برنامه ريزي و تامين منابع انساني

2-8  نتايج عملکردي جبران خدمات منابع انسانی 
3-8  نتايج عملکردي توسعه منابع انساني
4-8  نتايج عملکردي روابط کار و کارکنان

ــر  و   ــه  طــور فراگي ــي  ب ــازمان: ســازمان هاي  متعال ــج س ــار 9- نتای معی
مســتمر نتايــج  ســازمانی حاصــل از اجــرای اســتراتژی و فرآيندهــای عملياتــی 

ــد. ــود مي دهن ــل نمــوده و بهب ــه و تحلي ــري وتجزي خــود را اندازه گي
1-9  دستاوردهاي کليدي عملکرد سازمان

2-9  شاخص های عملکردی سازمان
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نیلوفر امیری

سپیده مسعودسینکی

جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین مالحظه زیرمعیارهای مدل می توانید 

به وب سایت مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه به آدرس 

http://vcmdrp.tums.ac.ir مراجعه و یا با شماره 81634037 تماس 

حاصل فرمایید./

تیم تعالی منابع انسانی دانشگاه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تعالي و به منظور آشنایي هرچه بیشتر همکاران محترم با مدل تعالي منابع انسانی، در 

نظر دارد مسابقات ماهانه ای را برگزار نماید و به قید قرعه به نفرات برتر هر یک از مسابقات هدایایی اعطا نماید.

لذا همکاران محترم جهت شرکت در مسابقه می توانند پاسخ های خود را از طریق سامانه پست الکترونیک تعالی منابع انسانی به آدرس الکترونیکي  

)hre.tums@yahoo.com( ارسال نمایند. 

1( کدام یک از گزینه های زیر شامل مفاهیم محوری تعالی منابع انسانی 
می باشد؟

ب( راهبردها، فرایندها، نتایج             الف( رهبری، استراتژی، چشم انداز 
د( میزان نتایج کسب شده در سازمان ج( استانداردهای اعتبار بخشی   

2( مدل تعالی منابع انسانی از چند معیار اصلی تشکیل شده است؟
ب( 4 معیار الف( 3 معیار 
ج( 8 معیار   د( 9 معیار

3( معیار اول تعالی منابع انسانی چه نام دارد ؟
ب( استراتژی های منابع انسانی الف( رهبری منابع انسانی 

د( نتایج کلیدی ج( نتایج کارکنان 

4( رهبری منابع انسانی از چند زیر معیار تشکیل شده است ؟
ب( 3 الف(1  
د( 4     ج( 5  

5( باالترین سطح جایزه تعالی منابع انسانی سازمانی کدام یک از 
موارد زیر می باشد؟

ب( نشان طالیی الف( تقدیر نامه  
ج( گواهینامه   د( نشان نقره ای 


