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 فهرست

راهبردی در کنار مشارکت در افزایش ظرفیت شراکت •
 سازمان؛رهبری 

 

 شراکت در افزایش ظرفیت تغییر در سازمان؛•

 

 .شرکتیدر حاکمیت شراکت •



شریک راهبردی در کنار مشارکت در فرایند  
 رهبری سازمانی

شراکت در  
 فرایندهای راهبردی

شراکت در شکل گیری 
 راهبردها

شراکت در برنامه ریزی 
برای پیاده سازی 

 راهبردها

شراکت در افزایش 
اثربخشی فرایند 
 رهبری سازمانی

شراکت در ارتقای 
ظرفیت رهبری سازمانی 

 و ظرفیت تغییر

شراکت در ارتقای 
ظرفیت رهبری سازمانی 

 و ظرفیت تغییر



افزایش ظرفیت رهبری سازمانی؛ رهبری  
 مشارکتی و رهبری اشتراکی

 رهبری مشارکتی اشاره به رویکردهایی
دارد که مدیر به درجات و اشکال 

گوناگونی اجازه تاثیر گذاری کارکنان را 
 .بر تصمیم گیری های خود می دهد

 
 در  “ خود مدیر”پاسخگویی اصلی

 رهبری مشارکتی؛

 رهبری اشتراکی اشاره به شرایطی دارد که
تیمی توسط جمعی  /فرایند رهبری سازمانی

انجام می شود که یا به صورت دینامیکی و 
یا با تقسیم نقش هایی مشخص به صورت  

تیمی را انجام می /جمعی رهبری سازمانی
 .دهند

 
 در رهبری “ جمع”پاسخگویی اصلی

 .اشتراکی



برخی نقش های مورد انتظار برای ارتقای  
 ظرفیت رهبری مشارکتی و اشتراکی

 نقش در رهبری اشتراکی

مشاوره و تعامل با مدیریت ارشد برای  •
شناسایی زمینه هایی که در آنها می توان از 
رهبری اشتراکی منابع انسانی در فرایندهای 

کمیته ها و کارگروه های )راهبردی کمک گرفت 
مختلف برای هدایت و نظارت بر فرایندهای 

 ؛(راهبردی
 
جلب مشارکت منابع انسانی کلیدی برای  •

همکاری موثر در کمیته ها یا کارگروه های 
 مرتبط با فرایندهای راهبردی؛

 
تقویت عوامل زمینه ای موثر بر اثربخشی •

 .رهبری اشتراکی
 

 

 نقش در رهبری مشارکتی

مشاوره به مدیریت ارشد سازمان برای •
انتخاب و جلب مشارکت منابع انسانی کلیدی  

 در شکل گیری و اجرای تصمیمات راهبردی؛
 
تعامل و حمایت از منابع انسانی کلیدی برای  •

افزایش تعلق سازمانی آنها و تقویت تمایل 
 .آنها به مشارکت در فرایندهای راهبردی



 ظرفیت تغییر
 مدیریت و رهبری تغییر به عنوان هدایت یک پروژه تغییر؛•

 

 مدیریت و رهبری تغییر به عنوان بهره گیری اثربخش از ظرفیت تغییر؛•

 

ظرفیت تغییر سرمایه ای برای پیاده سازی تغییرات به صورتی چابک و •
 .موثر

 ظرفیت تغییر در سازمان
 

 

 

 

 



 ابعاد ظرفیت تغییر در سازمان ها

ظرفیت 
سازمان 

 برای تغییر

رهبری  
سازمانی 

 اعتماد پذیر
مدیران 

دارای تعلق 
 به سازمان

نظام های  
ارتباطی در 

 سازمان

فرهنگ  
حامی 
 نوآوری

منابع انسانی 
 اعتماد پذیر

تفکر 
 سیستمی

عامالن تغییر 
 توانمند

فرهنگ  
سازمانی 
 مسئوالنه

Judge, W. Q. (2011). Building Organizational Capacity for Change: The Leader's New Mandate. Business Expert Press. 



برخی نقش های مورد انتظار از مدیریت منابع 
 انسانی در تقویت ظرفیت تغییر

عامالن تغییر 
 توانمند

برنامه های نگهداشت سازمان  
 برای منابع انسانی کلیدی

برنامه های تقویت تعلق 
سازمانی به خصوص برای منابع  

 انسانی کلیدی

تعامل مستمر با مدیران اثرگذار  
در سازمان برای حفظ مشارکت  

 آنها در فرایندهای سازمانی  

فرهنگ سازمانی 
 مسئوالنه

برنامه های توسعه رهبری در  
سازمان مبتنی بر تقویت 

 فرهنگ پاسخگویی

مشارکت در تدوین برنامه های  
حاکمیت شرکتی و پیاده سازی  

 آنها

پشتیبانی از برنامه های مرور  
 عملکرد سازمانی

فرهنگ حامی 
 نوآوری

طراحی نظام های مشوق  
 نوآوری در سازمان

ارتقای شایستگی های 
مدیریتی در سازمان برای  

 تقویت نوآوری



 برخی نقش ها برای شراکت در حاکمیت شرکتی

 هدایت راهبردی

شکل گیری راهبردهای کسب و کار و راهبردهای •
 مدیریت منابع انسانی؛

 
استعدادیابی و پرورش استعدادهای مدیریتی و  •

 فنی مرتبط با قابلیت های محوری شرکت؛
 
اطمینان یابی از ثبات و افزایش اثربخشی •

ظرفیت رهبری سازمانی و ظرفیت تغییر در 
 شرکت مرتبط با ارزش های پایه کسب و کار؛

 
اطمینان یابی از انگیزه های پایدار و اثربخش در •

 .توسعه شرکت

 کنترل راهبردی

پایش و کنترل شاخص های اثربخشی مدیریت  •
منابع انسانی در سطوح راهبردی مرتبط با 

 راهبردهای کسب و کار شرکت؛
 
پایش و کنترل شاخص های مدیریت منابع •

انسانی و سازمانی مرتبط با برنامه های تغییرات 
 راهبردی؛

 
پایش و کنترل اثربخشی برنامه های راهبردی •

 مدیریت منابع انسانی؛
 
پایش و کنترل سیستم های پرورش و نگهداشت •

استعدادهای مرتبط با قابلیت های کلیدی  
 .شرکت



 هیئت مدیرهوابسته به تشکیل کمیته های 
 هیئت مدیره

 تصمیم گیری

 مدیر عامل

مشارکت فعال و تعاملی با  
هیئت مدیره در تصمیم  
 سازی و تصمیم گیری

 کمیته حسابرسی
 پایش و کنترل

کمیته مدیریت  
 استعدادها

تصمیم سازی و نظارت 
 بر اجرا

کمیته جبران 
تصمیم سازی و  خدمات

 نظارت بر اجرا



 جمع بندی
لزوم توجه به جنبه های اجرایی کردن نقش شراکت راهبردی مدیریت •

 منابع انسانی؛
 
و « ظرفیت رهبری سازمانی»توجه و برنامه ریزی برای افزایش •

به عنوان نقش های مورد انتظار در مدیریت منابع « ظرفیت تغییر»
 انسانی سازمان های موفق؛

 
نقش های جدید مدیریت منابع انسانی در حاکمیت شرکتی و شناخت •

 چالش ها و راهکارهای مرتبط در این حوزه؛
 

برنامه های نگهداشت و تقویت تعلق منابع انسانی کلیدی در کنار 
تقویت مشارکت آنها در فرایندهای راهبردی؛ وجه مشترک بسیاری از 

 .مباحث مطرح شده
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