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مقدمه
بمایه انسانی ،اصلیعبین بزنگعبین کبمایه نوکهن ،ماماکه کا ما
بههمان مین د اهمیت آ به انکدا هاو ا کت نکه ا آ بکه نوکها نامک
ا تباعژی نام ببده می ههد .امب ه ا ما ها ،عه کاه موکابا انسکانی نا ا
حیاعیعبین ظایف خهد اصلیعبین ناه ب سا و عه کاه کا مانی علقکی
نبده با عهمه به موافا یاد آ دن محیط نان ،بمایهگذانوهاو بسکیانو نا
دن این میوه به نم می آ نند .هدف عه اه موابا انسکانی ،عه کاه دانک،،
بیو ،،نگبش م انت ناننوا مدیبا بباو د تیابی به عه کاه کا مانی
می باهد .دن اقا عه اه ا ما ها دن گب عه اه نهببا کا ما ها کت
عه اه نهببا نیز دن گب افزای ،دان ،مدیبیتی آن ا افزای ،عهانکاییهکا،
عه اه م انتها ،عه اه یژگیهاو هخصیتی فلسفی نهببا میباهکد .دن
حقیقت الح نقابتی ا ما هاو امب و ،عه اه ناننوا مدیبا آن ا ت.

مقدمه
بان ها ،یکی ا ن ادهایی هستود نه بیوتب هک ب ندا  ،بکه نحکهو ا خکدمات آن کا
ا تفاده می نوود .آن ا ،نهنی ا مؤ سات خدماعی هستود نه با نبض حیاعی امتمکا؛
یاوی اقتصاد ،ب نان دانند میعهانوکد بکا انیکاو عسک یالت عه،یکدو ،صکواتی
با نگانی ،مهمبات عه اه صواتی نا فباهم نوود .بان ه ب ،به نوها ن ادو خدماعی،
امتمانی مبدمی دن عالش ا ت عا با عابیف اهداف ببنامههکاو ارکببخ ،دن حکه ه
ه بو دن هزانه هم ،به ناه ،ا تبس ندگی ه بو د تیابی به اهکداف عه کاه
پایدان نای گبدد به دنبال عأریبات مثبت اقتصادو ،امتمکانی یسکتمحییکی دن
بستب ه ب ا ت .دن این نا تا ،مسئه،یت بان ه ب بباو ن ید به این م کم ،بسکیان
خت دههان ا ت نیا به مدیبانی د،سه  ،ماهب ،خالق ن یده داند .ا آنجایی نه
عه اه مدیبا  ،ی نیا حیاعی بباو مهفقیت دن ایفاو نقک ،حبفکهاو آنکا ا کت
عه اه مدیبا ادناک آنا ا این امب ،عأریب بسزایی دن عه کاه ناننوکا مهفقیکت
ا ما داند ا اینن عه اه نهببو پب نش نهببا آیوده ،مبواو بحث امب قکبان
گبفته ا ت.

اقدامات بانک شهر برای توسعه کارکنان و مدیران
ؤا،ی نه ایوجا میبح هده این ا ت نه پی،بایستها بباو عه اه
ناننوا مدیبا چه هستود؟
پی،بایستهاو عه اه ناننوا مدیبا مجماه نهاملی هسکتود
نه ا ما باید ن و آن ا عمبنز نود عا بستبها میوههاو عه کاه
موابا انسانی فباهم ههد .دن حقیقت نهام مببهط به محکیط نکان
انم ا اختان ا مانی ،فبایودهاو ا مانی نهام هغلی هستود
نه عه اه موابا انسانی نا عحتعأریب قبان میدهود عهمه عمبنکز
ا ما ن و آن ا ،یب اختهاو عه اه نا فباهم مینود.
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مدیبیت نانناهه هغلی

یکی ا پی ،بایسکت هکاو عه کاه ناننوکا
مدیبا  ،مکدیبیت نانناهکه هکغلی ا کت .دن
حقیقت بان ه ب ،بب ب بکهد نیفیکت نکدگی
نانو نیب هاو انسانی خهد عهمه یکژهاو داند.
عهمه یژه به غواو ندگی نانو موابا انسانی
موخص بهد مسیب پیوکبفت هکغلی آن کا ا
میوه ها بستبهاو ال م بکباو عه کاه موکابا
انسانی مدیبا ا ت.
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مدیبیت نملکبد

یکی دیگب ا پکی ،بایسکت هکاو عه کاه
ناننوککا مککدیبا  ،عهمککه بککه مککدیبیت
نملکبد ا ت .دن حقیقکت بانک هک ب ا
نتایج ان یکابی نملککبد بکباو هوا کایی
نیا هاو آمه هی عه اه او موابا انسانی
خهد ا تفاده مینود بکه آن کا ببا کاس
نملکبدها پاداش میدهد.
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پهیایی ا ما

ا مانی نه پهیکا باهکد یاوکی بکا
عغییککبات محییککی ککا گان باهککد،
نهآ ن خالق باهد ،به فککب ب بکهد
مستمب خهد باهد ا فوا نو هکاو
پیوبفته ا تفاده نوکد ،ناننوکان،
نیز پهیا میههند به فککب عه کاه
خهد خهاهود بهد.
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ا تقالل هغلی

نهببا ا ما باید دن عایین فاا،یت هاى ال م بباو
اختیکان
انجام ظایف هکغلی خکهد ،آ ادو نمک
داهته باهود .نهببا ا ما باید دن ببنامکه نیکزو
ما نانو ،دن عایین ن یههکاو نکانو دن نوتکبل
بیوتب بب نان خهد ا ا تقالل آ ادو نمک هکغلی
ببخهندان باهود .دن اقا ا تقالل هغلی میوه کا
عه اه مدیبا خهاهد هد.
.
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عوا ب هغ

هاغ

مؤ،فهاو نه بان ه ب بکب ن و آ متمبنکز هکده ا کت مقه،که
عوا ب هغ هاغ ا ت یاوی باید بین دان ،مدیبا نکانو
نه انجام می دهود ،ا گا و مهد داهته باهد .ا،زامکات هکغلی
فبا انی مث ا تقالل ظیفه ،دان ،هغلی ،م انت هغلی ،عهانایی
هغلی  ...مهد دانند نه با یژگی هکاو هخصکی مانوکد کن،
مککو  ،ککیص عحصککیالت ،عأه ک عجککبد ،دانکک ،،م ککانت
عهاناییهاو فبدو متوا ب هستود دن نتیجه با کا گانو بکین
هخص هغ ا  ،نفتانها عحتعأریب قبان خهاهد گبفت ظکایف
ب تب صهنت میگیبد.
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امویت هغلی

موابا انسانی باید ا عدا م هغ خهد دن آیوده ،اطمیوا داهته
باهود باید نهام ع دیدنووده هغ به حداق بب د .نهامک
بسیانو بانث ایجاد ا تبس هغلی میههند مث هبایط نانو،
عبانم نانو ،اب ام نق ،،عاکان هکغلی ،ن ابکط بکا مکافهق
ندم امویت هغلی نه بان ه ب ای نبده ایکن مکهاند نا بکه
حداق بب اند .نباید انبژو ن انی فکبو موابا انسانی ،صکبف
پبداختن به مسائلی چه عبس ا د ت داد هغ ههد.
.
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عها نان ندگی
بایککد عاککادل ،عاام ک مثبککت
هم افزایی میا ندگی هخصی،
نکککدگی هکککغلی نکککدگی
خانهادگی موابا انسانی مکهد
داهته باهکد عکا میوکه بکباو
عه اه آن ا فباهم ههد.
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بوابباین آنچه بان ه ب دن میوکه یب کاختهکاو
عه اه موابا انسانی مدیبا خهد انجام داده ا ت،
عهمه به مهاندو چکه مکدیبیت نانناهکه هکغلی،
مدیبیت نملکبد ،پهیایی ا ما  ،ا کتقالل هکغلی،
هاغ  ،امویت هکغلی ،عکها نکان
عوا ب هغ
ندگی  ...می باهد .حال این ؤال میبح می هکهد
نه ابزانهاو عه اه ناننوا مدیبا چه هستود؟
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ا تقبان نظام مدیبیت ا تادادها
دن این خصهص ،بان ه ب دن نخستین گام،
مدل هایستگی دن صکف کتاد نا عکد ین
کتاد،
نبده ا ت .این مدل دن حه ه صف
طباحی هده ا ت نلیه ناننوا ببا کاس
این مدل ،ان یابی می گبدنکد متوا کب بکا
دان ،،م انت نفتانها دن صکف یکا کتاد،
بهنانگبفته میههند .دن گام بادو ،ا کتقبان
نانه ان یابی دن بان ه ب صکهنت گبفتکه
ا ت.
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ا تقبان نانه ان یابی دن بان  ،داناو نانببدهاو ذی ا ت
نه مستقیماً بب عه اه ناننوا  ،مؤرب میباهد:

•
•
•
•
•

ا تخدام ناننوا موا ب امد صالحیت
ا تادادیابی بباو انتصاب افباد دن مواغ نلیدو
عایین عوکخیص نیکا هکاو افکباد بکباو پکب نش عکمیک
هایستگیها
مابهمایی افقی یا نمهدو ناننوا دن ا ما
آمه ش مستقیم نفتانها م انتهاو مهندنیا به ناننوا

دن این نا تا عحقیقات نوا دادهاند نه دن بان هاو
خانمی ،همبستگی فاا،یتهکاو مبنکز ان یکابی بکا
انعقککاو دنآمککدها دن حککد د  41عککا  52دنصککد،
همبستگی فاا،یتهاو مبنز ان یابی بکا نعبکهبوکدو
نملکبد نکانو دن حکد د  51دنصکد همبسکتگی
فاا،یتهاو مبنز ان یابی با نملکبد آمه ش ا مانی
حد د  48دنصد می باهد نه این مهاند خهد گهیکاو
مکدیبا بکب
عأریب مثبت اقتصادو عه اه ناننوا
عه اه ا ما ا ت.

دن خصهص مدیبیت ا کتاداد دن کال  2013دن گکزانش کبمایه
انسانی نه عه ط مجما م انی اقتصاد موتوب هده ا کت ،دن بکین
 122نوهن ،ایبا نعبه  116نا دن هاخص ظبفیت مکذب ا کتاداد
نعبه  110نا دن هاخص ظبفیت نگ دانو ا تاداد داهته ا ت .ایکن
دن حا،ی ا ت نه بب مبواو نتایج پژ ه ،ال  ،2014مؤ سه هانت
گب پ ،ا ما هایی نه عهمه بیوتبو به ا تادادهاو خکهد داننکد
حداق  18دنصد دنآمد بیوتبو نسبت به ایبین دانند همچوین
بب ا اس ببن یهاو مؤ سه بب نیوز ،م داناییهاو نامو هد نه
ا تاداد ناننوا نیز هام آ می ههد ،دن هبنتهکا مؤ سکات
مهفق ببعب ،بی ،ا  80دنصد ا ت.
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مانوینپب نو

بباو عه اه نیب و انسانی باید بب ن و مانوینپکب نو عمبنکز نکبد.
مانوین پب نو ،به مف هم خکهدعکثیبو ،بکا هکدف عه کاه فکبدو
ا مانی ی نیب و موا کب انتقکال عجببکه قابلیکتهکا بکه ا
آماده ا و و با نفتانها قابلیتهاو مهندنیا  ،به نوکها مانوکین
هغلی ا ت نمدعاً با هدف یادگیبو یکاددهی بکه نوکها یک
یستم عه اهاو مهند ب بهببدانو قبان میگیبد .دن اقا ببنامهنیزو
بباو مانوینپکب نو ا کا نانهاو عه کاه ا تادادها کت .اگکب
مانوین ا بین افباد ناندا الیق یاوی ا تادادهاو داخ ا ما
انتخاب ههد ،مدیب انهکد بکا هکواختی نکه ا ا داند بکا آنامک،
اطمیوا خاطب میعهاند ا نا بباو اگذانو مدیبیت ،آماده نود.
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عکوی هاو ایجاد انگیزه
دن این خصهص دن بان ه ب ا عکویک هکاو
چبخ ،هغلی ،غوکی کا و هکغلی ،عه کاه
هغلی ،آ ادو نمک بیوکتب دن هکغ  ،اضکافه
نبد قدنت عصمیمگیبو دن هغ  ...ا تفاده
میههد.
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آمه ش
دن نا تاو ن ا،ت بانک هک ب بکه موظکهن عه کاه ناننوکا ،
ن شهککاو نککهیوی همچککه ( M-learningیککادگیبو ا طبیککق
مهبای ) آمه ش مجا و ا ا ،هیت هاو ا ا کی مکدیبیت امکهن
آمه ش عه اه بمایههاو انسانی بان میباهد بدین موظهن،
اقدام به امباو یستمهاو مدیبیت فبایوکد یکادگیبو ()LMS
هده ا ت .اقدام بادو دن خصکهص آمکه ش ناننوکا دن بانک
ه ب ،ب یوه ا و نانالهاو انعباطی آمه ش ناننوا ا طبیکق
ناهاندا و د پهنعال نلمی آمه هی میباهد.
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آمه ش

آنچه دن بان ه ب مهند عهمه مدیبا آمه ش قبان گبفتکه ا کت ،عهمکه بکه
مسئله انتقال یادگیبو ا ت یبا پژ ه،ها نوا داده ا ت نه عو ا حد د 40
دنصد ا آمهخته هاو ناننوا دن ببنامه هاو آمه هی ،بالفاصله پ ا آمه ش،
به محیط نان انتقال یافته پ ا  6ماه ،این مقدان به  25دنصد بکا گذهکت
ال به  15دنصد ناه ،مییابد .این بدا ماوا ت نه بکا گذهکت مکا ،
ی
ناننوا قادن به حفظ بهنانگیبو اطالنات نسبهده نیستود .ایکن مهضکه؛
بیانگب اعالف بخ ،نمدهاو ا ما هزیوههاو صکبف هکده دن ببنامکههکاو
آمه هی میباهد حالآنکه ال مه ب کبهبکبدانو هبچکه بیوکتب کا ما هکا ا
بمایهگذانو دن بخ ،آمه ش بهنانگیبو آمهختهها عه ط ناننوا دن محیط
نان میباهد نه این مهضه؛ به هدت دن بان ه ب مهند عهمه ا ت.
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مببیگبو

مببیگبو ،ن هی بباو عه اه نیب و انسانی ا کت.
مببی ،به نوها عس ی گب موا ن نم مکی نوکد
ناننوککا نا دن فبایوککد یککادگیبو ککا مانی دنگیککب
مینود.
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خهدعه اهاو
خهدعه اهاو ،یکی ا م معبین نهام بباو عه اه موابا انسانی
ا ت .خهدعه کاهاو ،فبایوکدو مسکتمب دن خصکهص ان یکابی
نیا هاو آمه هی فبدو ببنامهنیزو بکباو نفکا ایکن نیکا هکا
میباهد نه به افباد نم مینود عا دن خصهص دان ،،نملککبد
یا مهفقیت هاو خهد فکب نوود بباو انعقا پیوکبفت فکبدو،
عحصیلی آمه هی خهد ،ببنامه نیکزو نمایوکد .عه کاه موکابا
انسانی صبفاً با حضهن دن ملسات آمه هی حاص نمیههد ،بلکه
خهد افباد باید با فاا،یتهایی نظیب میا،اه مقاالت بهن  ،مجلکه،
حضهن دن نوفبان ها ،گبفتن گهاهیوامه هاو عخصصی ،به صهنت
خهدمهش غیبن می خهد نا عه اه دهود نه بانک هک ب بکه
هدت ا این مهضه؛ حمایت مینوکد بسکتبهاو آ نا فکباهم
مینماید.
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یادگیبو نملی
یادگیبو نملی ،به ماوی نسب دان ،م انتها ا طبیق عجببکه
مستقیم انجام نانها میباهد نکه بکه نوکها بخوکی ا فبایوکد
آمککه ش یککا آهوا ککا و دیککده مککیهککهد .ا ککتفاده ا هککبایط
هبیه ا و هده بباو آمکه ش ،نمک هکایانی بکه ا کتفاده ا
مفاهیم دن نم مینود .دنگیب نبد موابا انسانی دن پب ژههکاو
نملیاعی ،بانث یادگیبو بیوتب دن نتیجه عه اه آن ا مکیهکهد
نه بباو مثال بان ه ب به موظهن آمه ش ارببخ ،نیب هاو بکد
ا تخدام خهد ،محیط هبیه ا و بباو آنا طباحی نبده ا ت.

نتیجهگیری
دن نا تاو عه اه ناننوا نهببا ا ما ها ،پیوو ادهاو ذی انائه میگبدد:
 هبنت ناننوا مستاد مدیبا دن همای،ها نوفبان هاو نلمکی عخصصکی ملکیبینا،مللی مبعبط
 عهمه مدیبیت نا،ی به ا نانهاو ن کادو حمکایتی موا کب دن نا کتاو ببنامکههکاوعه اهاو فباهم ا و میوههاو مواننت گب هی عیمی آن ا
 عأمین موابا انتبانات ال م بباو ببنامههاو عه کاهاو ناننوا عوظیم یا ت هاو ادانو ن میت دهوکده ،ن یکه هکا مقکبنات عسک ی نووکده عه کاهناننوا
 عوهیق عبغیب نلیه مدیبا ا ما به دنک اهمیت آمه ش عهمه مدو به آ به نوهانام نلیدو انعقاو نملکبد
 ای مضانف دن م ت افزای ،انگیزش موابا انسانی به یادگیبو فباهم ا و بسکتبهاویادگیبو مانود فوا نو ،محیط نانو ،عیمهاو عخصصی ...

نتیجهگیری
 طباحی ایجاد هبکههاو یادگیبو عس یم اطالنات فباهم نبد میوه ها بستبهاو ال م بباو انعباط موابا انسانیمدیبا با متخصصا بینا،مللی حه ه نانو خهد
 نضهیت ا تادادهاو نیب و انسانی دن نمیتههاو عخصصی دنا مانی
بب
 عهمه یژه ا ما ها به یادگیبو کا مانی ،یکادگیبو مسکتمبیادگیبو ممای
 عهمه یژه ا ما ها به پبداخت پاداشهاو کا مانی نادالنکهپبداخت پاداش ببا اس ان یابی نملکبد موابا انسانی.

دن نا تاو ب بهمودو ا ما هاو اقتصکادو ا
عجببیات نملیاعی صهنت گبفته دن بان ه ب،
انجمن نلمی اقتصاد ه بو ایکبا  ،اقکدام بکه
عه،ید محتها انتوان ایکن عجببیکات دن قا،کب
نتب مقاالت نلمی نبده ا کت عکا مبمکا
مبوککایی بککباو ب ککبهبککبدانو نلیککه مککدیبا
ا ما هاو اقتصادو باهد.

الهی چـنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

