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خواهد  رقم آن از پس و 0202 سال برای را کار نیروی یآینده که را انسانی منابع کلیدیدر این مقاله، ترندهای 

 !بگذارید میان در ما با را خود نظر و بخوانیدکنیم این مقاله را پیشنهاد می. کنیم می مرور ،زد

 ترکیبی دفاترترند منابع انسانی . 2

حضور  شرکت 201 در آن که دفاتر ترکیبی، ترند منابع انسانیدر خصوص نظرسنجی یک گارتنر ،0202 ژوئن در

 کرونا از پس کاری هایمحیط مورد در را خود هایبرنامه از این نظرسنجی این بود که او هدف .داد انجام داشتند،

 از پس حتی دهند می اجازه خود کارکنان به ها شرکت از درصد 71 که داد نشان نظرسنجی این. کند مشخص

 از تمایل داشتند که (دهندگان پاسخ از درصد 74) ها شرکت سایر. کار بماننددور کرونا، گیریهمه پایان یافتن

 .برخوردار باشندخاب بین دورکاری یا کار در محل دارد( )که در آن کارمند قدرت انت پذیرانعطاف روزهای

 در انسانی نابعم هایترند ترینداغ از یکی ترکیبی ترادف. شویم می نزدیک ترکیبی دفاتر عصر به ما ترتیب این به

 .دهد می ارائه کار محل سازماندهی برای متنوع رویکردی که است 0202 سال

 مزایای ترند دفاتر ترکیبی

شغول دفتر، به کار م در دیگری و، دورکار هستند کار نیروی از بخشی که است معنی این به ترند دفاتر ترکیبی

 اریافز سخت یا امنیتی های محدودیت دلیل به که است هایی شرکت برای معمولی سناریوی یک این هستند.

 ،پذیر انعطاف روزهای یا هاساعتکارکنان در . کنند منتقل دور راه از را خود یندهایفرآ از برخی توانندنمی

 . کنند کار دفتر از خارج را اوقات برخی و کرده مدیریت را خود کار گردش توانندمی

شود، مفید واقع هایی که اجاره بهای زیادی را برای مکان شرکت متحمل میر این کار برای شرکتاز سوی دیگ

 .کنندمی عمل اصلی هایمکان و مرکزی دفتر عنوان به که کنندمی گذاری سرمایه فضاهایی درشود. چرا که 

Hubspot،  اره، خان، اد:است کرده ارائه خود کارکنان به گزینه سه ،است بازاریابی و فروش افزار نرم فروشندهکه

 هس ،کنندمی کار خانه از را خود وقت بیشتر آیا که کنند انتخاب توانند می کارمندان ،0202 ژانویه از  ترکیبی.



 دوستانه استراتژی Hubspot ،ابتکار این با. دارند مختلط کاری گردش یا روند می دفتر به هفته در بیشتر یا روز

 .بخشد می بهبود را خود کارکنان رفاه و کرده تقویت را خود دورکاری

Lawrence Bossidyاعتقاد دارم هیچ کاری مهمتر از استخدام و توسعه افراد  من»گوید: ، نویسنده و تاجر می

 ها. بیندیم نه استراتژینیست، و در نهایت ما روی افراد شر می 

 

 کارمند یتجربهنی رند منابع انسات. 0

 مفهوم این مفهوم تغییر کرده است. ،COVID-19 با کند که، به ما یادآوری میکارمند یتجربهنی رند منابع انسات

 مرتبط تیم یک با فیزیکی حضور یا شرکت یک به که است کرده تغییر زندگی تجربه به تا حدودی کارمند تجربه

 اعتماد ایجاد و قوی رهبری ایجاد بر هاشرکت ،0202 سال در که کندمی بیان کینزی مک اخیر گزارش. نیست

 زیرا تنیس آورتعجب هایییافته چنین. کرد خواهند تمرکز کار بازار در بالقوه کارکنان و فعلی کار نیروی میان در

 .هستند حمایتی و اعتماد قابل محیطییافتن  دنبال بهزمانی  هر در کارکنان

 هایتکنیک ،کارکنان تجربیات هاشرکت که بود خواهیم شاهد ،0202 سال در انسانی منابع هایترند میان در

 .کنندمی تعریف دوباره را خود حمایتی هایبسته و تعامل

 تجربیات کارمند بر چه چیزی تمرکز دارد:

 . که عبارتند از:ان بر سه محور تمرکز داردتجربیات کارمند

 هایپژوهش. کنند ساده را روزمره کارهای تا کندمی کمک هاآن به که است کارکنان مزایای و رفاه بر تمرکز ،اول

ی کمک هزینه مانند هاییپاداش به زیادی عالقه کارکنان که داد نشان شد انجام 0202 آگوست در که هارتفورد

 خدمات و( درصد 25) کارکنان به کمک هزینه معیشتی ،(درصد 74)های تکمیلیبیمه ،(درصد 20) تعطیالت

 .( دارنددرصد 22)  روان سالمت از حمایت

 یهایتیم ایجاد گردهمآیی و. داد خواهند تغییر آنالین تجربیات به آفالین از حالت ب خود راتجار هاشرکت ،دوم

 .دارد ادامه همچنان و ... آگاهی ذهن جلسات و یوگا و اندام تناسب های کالس ،پیشرفت سریع محوریت با

 



 که ودب خواهیم حمایتی هایبسته با زندگی تجربه در تغییر شاهد ،آینده انسانی منابع هایترند میان در ،سرانجام

 کارمند هر دهد،می توسعه را همکاری ابزار که شرکتی ،Chanty در مثال، برای. ندارند ارتباط شرکت بامستقیمأ 

 هاییپاداش .کند خرج خود هایخانواده برای هدایایی یا تهیه و مهمانی یک در تا کرد دریافت پاداش دالر 222

 تمراقب هاآن از کلمه یک با نه و عمل با سخت هایزمان در شرکت یک که دهدمی نشان کارکنان به قبیل این از

 .کند می حمایت هاآن از و کند می
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 که داد نشان Udemy اخیر نظرسنجی. مبدل شد انسانی منابع یک ترند به پیش مدتی کارکنان آموزی مهارت

 27 تنها رقم این 0222 سال در ،حالی که در. یافت افزایش درصد 44 به 0202 سال در مهارت افزایش تقاضای

 .بود درصد

 مواجهدورکاری  و استعالجی هایمرخصی تعداد افزایش ،اخراج مانند هاییچالش با هاشرکت گذشته سالدر 

 اندفتهگر کار به را ایپیشرفته ابتکارات هاسازمان ،خارجی بازار هایچالش با سازگاری حفظ پویایی و برای. شدند

 ایمشاوره شرکت یک ،مثال عنوان به. بماند باقی رقابتی کار بازار در ،کنند کمک خود کار نیروی به تا

PricewaterhouseCoopers (PwC)  به مدت  که خود کارکنان هایمهارت ارتقای برای دالر میلیارد، سه

 PwC رفتهپیش ابتکارات ترین بلندپروازانه از یکی این. کرد هزینه ،اند کرده کار شرکت این در سال یا بیشتر 4

 .است روزانه آموزش معنای بهو  است

  است؟ شده تبدیل انسانی منابع کلیدی ترندهای از یکی به چگونه آموزی مهارت

 به فتهپیشر ابتکارات. ستا منابع انسانی توسعه برای ناب و پایدار روش یک مهارت آموزیترند به این دلیل که 

 هایهزینه و داده افزایش را خود روحیه ،کرده حفظ را خود کارکنان تا کند می کمک انسانی منابع متخصصان

 .دهند کاهش را کارکنان و جذب

 

 



HRForecast ، انسانی منابع متخصصان به تا دهد می ارائه هوشمند افراد برای را صرفه به مقرون حل راه یک 

 . را شناسایی کنند ،شوند پر باید که را خالءهایی و خود کار نیروی هایمهارت کند کمک

 

 افراد تحلیل و تجزیه و داده بر مبتنی انسانی منابعترند . 4

 اگر ؟، متکی هستندافراد تحلیل و تجزیه و داده بر مبتنیترند بر  انسانی منابع مدیران از ٪47 تنها که دانیدمی آیا

 ،کند اذاتخ خود افراد استراتژی مورد در بیشتری داده بر مبتنی رویکرد که ه استبود این شما تصمیمات از یکی

 .است رسیده فرا تغییرات شروع زمان

 :از عبارتند افراد تحلیل و تجزیه اصلی محرکهای ، LinkedIn تحقیقات طبق

 نقش افزایش CHRO دبای انسانی منابع مدیران ،سازمان یک در رقابت حفظ برای :شرکت فرایندهای در 

 در تنوع ،هامهارت شکاف ،آینده و فعلی کار نیروی تقاضای ارزیابی برای را داده بر مبتنی ذهنیت یک

 .کنند اتخاذ دیگر موارد و کار محل

 اتوماسیون ابزارهای و غربالگری ابزارهای ،مصنوعی هوش به مجهز هایباتچت مانند هاییفناوری 

 .کندمی پویاتر و تر جذاب را داوطلب تجربه که استخدام

 دیرانم. کندمی کار نیروی مدتبلند ریزیبرنامه هایاستراتژی ایجاد به ملزم را هاسازمان که رقابتی بازار 

 ،بود خواهد چگونه آینده سال 22-22 در شرکت اینکه از روشن اندازیچشم داشتن با انسانی منابع

 .دهند کاهش را توسعه و یادگیری هایهزینه و کرده بینی پیش را تخصص تقاضای توانندمی

 (DEI) شمول و برابری ، تنوعترند منابع انسانی . 5

 آن از قبل سال با مقایسه در ،0202 سال در ،(DEI) شمول و برابری ،تنوعترند منابع انسانی  جستجوهای میزان

 تیم روحیه و سودآوری تجاری، هاینوآوری بر را متنوع هایتیم تأثیر هاشرکت. است یافته افزایش درصد 17

 به نسبت بیشتری درآمد درصد 22 تادارند  متنوع بسیار کار نیروی که هاییشرکت واقع، در. اندمشاهده کرده

 .کردند گزارش کم تنوع با هایی شرکت



 DEI با مرتبط انسانی منابع ترندهای

 :کنیم مشاهده 0202 سال در داریم انتظار که دارد وجود DEI با مرتبط انسانی منابع ترندچندین 

 نوعمت منابع. است متنوع کار نیروی تضمین برای قدم اولین استخدام :استخدام استراتژی بازتعریف، 

 متداول هایتکنیک ،هوشهای آزمون از استفاده با کارجویان غربالگری و مناسب استخدام فرآیندهای

 .کندمی کمک متنوع هایتیم ایجاد در انسانی منابع مدیران به که هستند استخدام

 ایاالت در کارمندان برای را نژادی تعصب ضد هایآموزش استارباکس مثال، عنوان به آموزشی ابتکارات 

 .کرد آغاز کانادا و متحده

 تنوع اهداف تعیین برای افراد تحلیل و تجزیه پاسخگویی و تحلیل و تجزیه SMART ، تالش گیری اندازه 

 ،خودکار تنوع ابزارهای از استفاده با. بود خواهد مفید فراگیر کار محل یک ایجاد و انسانی منابع های

 داده استفاده از این با و کنند تعیین شرکت در را تنوع های نسبت بود خواهند قادر انسانی منابع مدیران

 .کنند پیدا بهبود برای هایی فرصت

 

 


