
 

 

 دیجیتالمنابع انسانی رهبری 
 کیست؟ تالیجید یرهبر منابع انسان

و  یفناور قیتواند از طریگرا است که م رییتحول گرا و تغ یرهبر منابع انسان کی «تالیجید یرهبر منابع انسان»

 کند. جادیفاصله ا تالیجید اتیتجرب نی، بمتمرکز بر تجارت یخروج کیبا  تجربه کارمندان

که  دیشود. به خاطر داشته باش رآمدد ریمنجر به تأث دیشود و با فیها تعرتوسط داده دیکسب و کار با دیتول

 وجود ندارد. یکار و زندگ نیتعادل ب گریاست و د "یادغام کار و زندگ"در مورد  زیکار امروز همه چ یروین

و امور  HCM یکار و تقاطع داده ها یرویبه ن ینگاه کل کیکار شامل  یرویمربوط به ن ماتیتصم یساز نهیبه

 است. یمال

 دهند. یم تیکسب و کار اهم لیو تحل هیبه تجز یمنابع انسان لیو تحل هیاز تجز شتریمشاغل ب رهبران 

 
 :به عنوان مثال

 یبرا شتریمنابع ب یگذار هیسرما ای، استعداد تیفیک شیافزابه منظور  هی، بازگشت سرماتعامل یواقع نهیهز

 .یمهارت ساز

گذارد در نظر یم ریرا که بر درآمد تأث یکارها آگاه باشد و عوامل یاز جنبه تجار دیبا ی، منابع انساندر نتیجه

 شود. یمهم تر م اریبس نهیزم نیدر ا تالیجید یرهبر منابع انسان کی. نقش ردیبگ

 ست؟یچ تالیجید یرهبران منابع انسان نقش
 دیباش یفناور یابیارز ستهیشا (1

است و  تالیجیشدن به د لیاست. جهان در حال تبد یضرور یمنابع انسان نهیدر زم یفناور یاز روندها یآگاه

 عقب بماند. دیتواند و نباینم یمنابع انسان

. از کدام ابزارها و دیخودکار را داشته باش ای یتالیجید یندهایاز جمله فرآواالتی ، پاسخ سگریبه عبارت د

 کند؟یرا برآورده م ازهایشود و تا چه اندازه نیها استفاده مستمیس

https://www.peoplemattersglobal.com/article/leadership/what-is-digital-hr-leadership-23271#:~:text=A%20'Digital%20HR%20Leader'%20is,lead%20to%20a%20revenue%20impact.
https://sanjeman.com/blog/%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 

 دیکن فیرا تعر یمنابع انسان تالیجید یاستراتژ (2

دهد که یم حیتوض نجایاست. در ا تالیجیتحول د یبرا قیطرح دق کی یمنابع انسان یبرا تالیجید یاستراتژ

 .دیرس دیو چگونه به آنجا خواه دیبرو دیبا کجا

 کند.یکمک موثر م یاستراتژ کی ینقشه راه پروژه از سفر و طراح فیپروژه قطعاً به تعر تیریمد یهامهارت 

 یشخص یزندگ تیریکند تا کارکنان را قادر به مد یاستفاده م یاز فناور تالیجید یمنابع انسان ی، رهبرنیبنابرا

کارمندان است که آنها را در  یبرا ییابزارها هیته یبه معنا نیهمچن نیکند. ا ییخود به سرعت و کارآ یو شغل

 کند.یکار موفق و شاد م

 
 دیباش یمشاور منابع انسان کیشر کی (3

آن به سمت  لیتحم یبرا یاستیس فیتعر یبه جا یفرد یسفرها انیب یکارمندان و مشاغل را برا یازهاین

 .دی، درک کننییپا

 
 دارد. ازین یابزار فناور نیاست و به چند میپارادا رییتغ کی نیا 

 یشروی، در حال پاست یدر آن هر کارمند مشتر که، یساز یروش شخص نیها با استفاده از ااز شرکت یبرخ

را  یشتریکه درآمد ب یشود در حالیم EX شیمنجر به افزا یدر منابع انسان یهستند و ادغام هوش مصنوع

 دهد.ینشان م



 

 

و  ابدیینم انی، که در آن تحول هرگز پاباشد یطرز تفکر طراح کیتواند یامر م نیتحقق ا یضرورت برا کی

و راه  دیخود )کارمندان( ادامه ده انیمشتر یهاو چابک است. به صحبت عیسازمان سر کی یبه سو یفقط سفر

 .دیکنهمگام با انتظارات حفظ  یرا برا ینمونه ساز یهاحل
 سهامداران تیریمد یتجربه عمل کی یطراح (4

ها را در اطالعات شرکت ی، ارائه دهندگان راه حل و فناورسهامداران مانند رهبران مشاغل دیبا تالیجیرهبران د

تجربه بدون اصطکاک  کیکنند تا  تیریتحول مد ندیکنند و آنها را به طور فعال در طول فرآ ریدرگ لیهمان اوا

 را فراهم کنند.
 رهبری میتحول ت (5

HR باشد. انیدر جر دیکار با یرویمجدد ن ینرم و روند مهارت ده تالیجیسفر متحول کننده د کی جادیا یبرا 

 .دیآگاه هستند استخدام کن ییرا که از مهارت باال ی، افرادنیبنابرا

را بهبود  یکارمندان و منابع انسان یتواند سفرها یم تالیجیتا درک کنند که چگونه ادغام د دیریاز آنها الهام بگ

 .بخشد
 


