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 یمنابع انسان  تیریمد شیدایپ خچهیتار:  دومفصل  ❖

 )مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت(

در انگلستان    ی است که با وقوع انقالب صنعت  یمجموعه حوادث و تحوالت   انیتعامل م  جه ینت  یهمگ  یبه شکل امروز  ،یمنابع انسان  تیریمد  نیفلسفه نو

البته پ  است  افتهیآغاز شده و تا به امروز ادامه    1760حدود سال   انسان  تیریمد  یجیو رشد تدر  شیدا ی .  باز    ندورا   یعنیتر از آن  به قبل  یمنابع  باستان 

وجود داشته  نیز  در روم و مصر    افتهیسازمان  یو اعتصابات کارگر  کاها یسند  ها،ه یتحادا  در گذشته،  دهد یوجود دارد که نشان م  یو شواهد   گرددیم

 است.

منظور    و در این میان  وست یهفدهم و هجدهم در اروپا به وقوع پ  های قرن  یاسیو س  یفلسف  ،یعلم  م یتحوالت عظ  ریهمزمان با سا  با  یتقر  یصنعت  انقالب

بزرگ در جوامع    یهاکارخانه   ش یدایپ  ،یانقالب صنعت  میمستق  ج یاز نتا  یکی.  باشد  می انسان در صنعت    یبه جا  نیکردن ماش  نی جانش  ،یاز انقالب صنعت

و رواج و توسعه    نینمود. استفاده از ماشفراهم  سقف    کی  ریمکان و ز  کیکارگر را در    یریاستخدام و تمرکز عده کث  بار  ن یاول  ی بود که برا  یصنعت

  ی کار به اجزا  میامکان تقس  دیبه صحنه تول  نیبا ورود ماشبه طوری که  شده است    ها انسان   دیدر توان تول  یمیموجب جهش عظ  یاکارخانه  د یتول  ستمیس

 .دادیرا انجام م دی تول  ستمیاز کل کار در س یکس بخش کوچک هر کوچکتر فراهم شد و 

داد که در    حیسنجاق ساده توض  کیبا ساختن    ید یتول  ند یفرا  کیکار را در    میمفهوم تقس  یدر کتاب  1776در سال    یاقتصاددان اسکاتلند   ت،یاسم  آدام

 .کردندیکار م شتری و دقت ب شتریدستگاه به سرعت ب  کیو ساده با   یبا چند کار سطح ییآشنا یکارگران به جا دادیآن نشان م

داشت    ی دینظام جد  جاد یبه ا  ازیمکان، ن  کیکارگر در    ی ریبر آن و لزوم استخدام و تجمع عده کث  یمبتن  ی دی نظام تول  کی  یکارخانه و برقرار  استقرار

 گر، ید  یاز سو  گریکدیمراحل مختلف کار با    یوستگیسو و پ   کیکار از    میتقس  ل ی. به دل  کند  ریپذرا امکان  یکارگر  یهاو کنترل گروه   یکه سرپرست 

و مقررات و با    نیبا وضع قوان  تیریمد  ن،ی. عالوه برارساندندیبا سوت کارخانه کار را آغاز و به اتمام م  نیمع  یهمه باهم در ساعت  ستیبایکارگران م

با  یسرپرست نظارت دائم،  پ   یکه کار در ط  شد یمطمئن م  د یو  برنامه  ا  رودی م  شیروز طبق  پ  ن ی.  به  متشکل از    دی جد  ی تبسلسله مرا  شیداینظام منجر 

مد کارخانه،  گرد  ران،یمالکان  کارگران  و  ا  دیسرپرستان  زمان  ن یو  مقابل  م  یدر  که  ز صنعت   انیبود  فاصله  او  شاگرد  و  )صاحبکار(  وجود    یادیگر 

 کرد. یگذاره ی را پا ی دیجد ینظام اجتماع ،یاختالفات در طبقات اجتماع   دیبا تشد ینداشت، در واقع انقالب صنعت

صنعت  گرید  یهایژگیو  از جنبه   ییاعتنای ب  د،یجد  ینظام  رعا  یعاطف  یهابه  عدم  انسان  تیو  کارخانه  یاصول  بوددر  وضع  ها  در    ت ی.  کار  نامطلوب 

فقط منحصر به    نیو ا  کردندیساعت در روز کار م  16  ،بسیار سخت  یطیسال در شرا  9کارخانه منحصر به بزرگساالن نبود و کودکان خردسال کمتر از  

 را داشتند.  تی وضع ن یهم هم کایآمر از جمله گرید ی انگلستان نبود و کشورها

و    دیتول  ریچشمگ  شیبه وجود آورد و موجب افزا  یتحول بزرگ  یانقالب صنعت  ،ی گفت که از نظر اقتصاد  دیبا  یتبعات انقالب صنعت  یکل  یابیارز  در

 یبرا  ، کاالییدوره    نیاما کارگر در ا  دیگرد  یبازرگان  یهات یالعاده تجارت و شتاب گرفتن فعالرونق فوق   جهیو درنت  ییو دارا  هیتراکم سرما  ،یبازده

و مقررات    نی نبود تا با وضع قوان  یتیاقتصاد آزاد )عدم مداخله دولت در اقتصاد( دولت در موقع  استیرواج س  لیو به دل  شدیو فروش محسوب م  دیخر

 ی اعاجتم  ثارمثبت و آ  یآثار اقتصاد  ،یگفت که انقالب صنعت  دیبا  یکل  یریگجهینت  کیبه عنوان    .  قرار دهد  یبانی و پشت  تیقشر کارگر را مورد حما

 به دنبال داشت.   یاریبس یمنف

 نهضت مدیریت علمی :   ✓

در واقع شکل  یکی دیگر از تحوالتی که از نظر صنعتی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تاثیرات زیادی بر جای گذاشت ، نهضت مدیریت علمی بود .  

به عنوان یک وظیفه حرفه ای   انسانی  این   –گیری مدیریت منابع  با بوجود آمدن  بار  برای اولین    تخصصی عمدتا ناشی از اصول و مفاهیمی است که 

 نهضت مطرح گردید .
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کرد ، عمال   اگر چه از تیلور و گیلبرت به عنوان پیشگامان نهضت مدیریت علمی نام برده می شود ولی بسیاری از اصولی که تیلور در این زمینه پیشنهاد

 اجرا می گردید .  یک قرن پیش از آن در کارخانه ای واقع در برمینگهام انگلیس که جیمزوات و میتوبولتون آن را اداره می کردند

چهار اصل    1878و بتلهم آغاز کرد و در حدود سال    ل یدوی م  یهادر صنعت فوالد و در کارخانه   1885مطالعات خود را در سال    ، لوریتفردریک وینسلو  

 :  را ارائه نمود  یعلم تیریو مهم مد یاساس

  ک یـ روابط نزد4داشته باشد    یعلم  جنبه   د یکارکنان با  ت یـ آموزش و ترب3داشته باشد    یاساس علم  دیـ انتخاب کارکنان با2باشد    یعلم  د یبا  تیریاـ مد

 . و کارکنان وجود داشته باشد  تیریمد نی ب  د یبا یهمکار  هی و دوستانه و روح

  ار یآهن به مقدار بسذوب   یهارا در بخش کوره   ییکارآ  ،یقبل  زاتیو تجه  لیچهار اصل در کارخانه فوالد بتلهم، توانست با همان وسا  نی با اعمال اوی  

بازده کار    یبه طور  ببرد، باال    یادیز از ذوب    کیکه  به    5/12کارگر  افزا  5/42تن آهن در روز  اافتی  شیتن  اعمال    گر ید  یهااصول در بخش  ن ی. 

افزا  هانهیهز  ادیبه کاهش ز  زیبتلهم نکارخانه   ا  دیمنجر گرد  ییو کارآ  د یتول  ریچشمگ  شیو  اهداف    ایهمان شباهت    ییو کارآ  د یدر تول  شیافزا  نیو 

 .  گرددیاست که در دو نهضت دنبال م یمشترک 

  د ی داشته نبا  یاژه یتوجه و  ییو کارا  د یتول   شیبهتر و موثرتر انجام دادن کار و افزا  یهاوه یش  افتنیبه    نکهیا  رغمیعل  یعلم  ت یریدر نهضت مد  لوریاما ت 

دانست که بعدا  در مکتب   یطرح مسائل نهیزم توانیرا م و. در واقع نظرات ا کارگر را مدنظر قرار نداده است یو آموزش یزشیانگ یازها یتصور کرد که ن

 به آن پرداخته شد.   یروابط انسان

 ی آموزمهارت  ت یاز کارگر ممتاز و نمونه، بر اهم  یکار و قدردان  ی اقتصاد  یکردن کارگر در منافع و دستاوردها  میسه  ت یعالوه بر اهم  لور یمثال ت  یبرا

  ی . و  مثبت داشته باشند   ، نگرشیکه نسبت به آموزش و پرورش کارکنان  خواستیم  انیو کارفرما رانیدداشت و از م  د یتأک   ز ین  ، منابع انسانی و پرورش  

از سازمان   ایبا خشونت رفتار کرد    د ینبا  رندیگینم ادیو کار را زود   ستندیموفق ن   یو کارآموز  یآموزش یهاکه در گذراندن دوره   یمعتقد بود با کارکنان

که   یبه کارگران  ا یکرد و    دا یآنها پ  ی برا  یکار مناسبتر  یریکار به آنها داد و در صورت عدم فراگ  یریفراگ  ی برا  یشتر یبفرصت    دی اخراج نمود بلکه با

 . کردیاعطا م یزی جوا دهند یقابل اجرا م یشنهادهایپ

و معتقد    دانستینم  دیرا مف  یاصوال  کار گروه  رایداشته است؛ ز  یمنف  یدگاهیکار د  یعاجتما  یهابه جنبه   لوریتوجه داشت ت  دیموارد با  نیبا تمام ا  اما

   .  ابدییعضو گروه کاهش م  نیترفیضع ییاز آنها به سطح کارآ کیهر  ییکارآ کنند،یکار م یبود هر وقت کارکنان به طور گروه 

 روانشناسی صنعتی :   ✓

به    1900دهه    لیو اوا  1890در دهه    یصنعت  یبه نام روانشناس  ی دیرشته جد  جیدر صنعت، به تدر  یروانشناس  یهاهیاصول و نظر  یریبه کارگ  لیدل   به

ابتدا توجه روانشناس به    شتریب  یصنعت  یعلوم اضافه شد. در  بتدر  شیافزا  یبرا  یفنون  افتنیمعطوف  اما  بود،  ا  یگروه  جیفروش  به    شتهر  نی از محققان 

و استعداد و   رویکه با ن  یمشاغل  یافراد را برا  توانیبود که چگونه م نیمند شدند. مسأله مورد توجه آنان اافراد عالقه  شنیگز  یبرا  یفنون موثرتر  افتنی

 بالفعل و بالقوه آنها مطابقت داشته باشد را انتخاب کرد.  یهایی توانا

سال   در  مشهور  1913مانستربرگ  کتاب  م  ی در  بعض  نتشر که  نمود  مطرح  برا  ی کرد  کارکنان  مناسب   یبعض  یاز  کارها،  داز  از  او    . هستند  گرانیتر 

را به    جه ینت  نیعملکرد را داشته و بهتر  نیبهتر  تا   کرد  دایکار پ  یفرد را برا  نیبهتر  توانیبودکه چگونه م  نیا  افتنیخود به دنبال    ات یدر تجرب  نیهمچن

انجام دادن آن و    یبرا  ازیمورد ن  یو عاطف  یفکر  ،یجسم  طیشرا  نییکار به منظور تع  کی  لیو تحل  هیتجز  گنستربرما   یکارها  نیدست آورد. از مهمتر

بوس  ییهاآزمون  یطراح  نیهمچن مناسب  لهیکه  بتواند  سازمان  مسئوالن  شناسا  نیترآن  را  بود  ییافراد  کنند  انتخاب  و   و  ت  ی.  خواهان    ،لوریمانند 

 . داندی موثر م ییو کارآ  دیتول  شیو در افزا د یکار مف طیرا در مح یو روابط اجتماع یکار گروه لور یت رخالفب  یبود، ول تیریکردن مدتریعلم
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 متخصصان امور نیروی انسانی :  ✓

ناش  در تحوالت  انقالب صنعت  یاثر  کارگر  ،یاز  مد  ینهضت  نهضت  نظر  یعلم  ت یریو  گسترش  و  نفوذ  اثر  در    ج یبتدر  ،یصنعت  یروانشناس  یهاه یو 

  ی هانه یبرعهده متخصصان و کارشناسان گذاشته شود. زم  دی است که با  ی تخصص  یافه یو فروش، وظ  دی مانند تول  زین  یمنابع انسان   تیریشد که مد  رفتهیپذ

 :  بود  ریمختلف به شرح ز یهاها و شرکت در سازمان 1920تا  1880 یهامتخصصان در طول سال نیا تیفعال

انتخاب و استخدام1 ا  ن ی اول  یبرا  :  ـ  تا شا  فهیوظ  نیبار  به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد  برا  نیترسته یبه صورت متمرکز در سازمان    ی افراد را 

 استخدام کنند. شناسایی ومشاغل   یتصد

برا  لی کارکنان از قب  یبه مسائل عموم  یدگ ی: رس  کارکنان  یـ مسائل رفاه2   ییهابرنامه   ن یفرزندان آنها و دارو و درمان و همچن  ی وام، مسکن، مدرسه 

 قرار گرفت. یکارکنان در دستور کار متخصصان رفاهو ایجاد روحیه شادابی   یرفع خستگ یبرا

پرداخت دستمزد  موضوع نرخ مناسب  نییکار به منظور تع یمطالعه علمها و تاکید بر با توجه به پیچیدگی و تخصصی شدن فعالیت   : کار یگذارمتیـ ق3

 کار گذاشته شد.  ی گذارمتیبرعهده کارشناسان ق

شدند که این    کار  ط یمح  یمنیرد، ااز کارک   یموظف به جبران خسارت ناش   یانکارفرما  1911در سال    کا،یآمر  یعال  وان ید  حکمبعد از    :   کار  یمنیـ ا4

به پرداخت هزموضوع دارای اهمیت دوچندان شد   و    یتا زمان بهبود   ایکارگر و پرداخت دستمزد و مزا  یمداوا   نهی. بعالوه قانون، کارفرما را مکلف 

  نه یاز متخصصان را در زم یسازمان گروه  ،نیاز پرداخت خسارات سنگ  ی ریشگیپ  ی تحوالت و برا نیبود که در مقابل ا  یعیطب و    کردبازگشت او به کار  

 اداره امور کارکنان دانست. یتخصص فیوظا ن یاز اول  دیدر سازمان را با یمنیا  نیتأم فه یوظ و بدین ترتیب کار استخدام کند  طیمح یمنیا

آموزش5 مسائل  بهداشت  یـ  ا  :ی  و  متخصصان  با  و  حضور    ،یمنیهمراه  آموزشپزشکان  و سازمان    در  زی ن  یکارشناسان  شد  میان    فراهم  این    ی اعده در 

پ  ندمعتقد زم  یتخصص  فیوظا  شیدای که  آموزش  یپزشک  ،یمنیا  یهانهیدر  همچن  یو  وظ  یواحد  شیدای پ  نیو  با  سازمان  و    یتخصص   فه یدر  جذب 

  شد ی. پس مشاهده مکردیاز کار م یکارفرما مسئول جبران صدمات ناشبه موجب آن که بود   ینیبازتاب قوان یهمگ ارآمد و ک  سته یشا یروهایاستخدام ن

 : که

 مخاطرات موجود را کاهش دهند. میزان  ،انجام کار و باال بردن دقت  حیداشتند با آموزش روش صح فه یوظ ی( کارشناسان آموزش1

احراز آن داشتند حوادث    یرا برا  یو آمادگ  ییتوانا  نیشتریکه ب  یداشتند با انتصاب افراد به مشاغل  فه یوظ  یانسان  یروی ( کارشناسان جذب و استخدام ن2

 را به حداقل برسانند.

 مناسب هستند.  یانجام دادن چه کار یبرا  کردند کهمی نییافراد تع یجسم ت ی( پزشکان با توجه به وضع3

 آن دانست.   ی امروز یاداره امور کارکنان به شکل و معنا ش یدایپ  نهیزم د یرا با 1912سال  یمذکور در سازمان در حوال یتخصص  فهی پنج وظ ش یدایپ که

 : یمکتب روابط انسان ✓

مطالعات هاثورن در شرکت وسترن الکتریک با همکاری    1923) درسال  و همکارانش    و یماالتون    قاتی تحق  ی در مکتب روابط انسان  تیلور،  رخالف اما ب

از افراد( به    یتجمع  یگروه )به معنا  لیتبد  گریبه عبارت د و  است    یگروه  یهایتابع همکار   د،یتول   زانینشان داد که مموسسه تکنولوژی ماساچوست (  

  توان ی. به طور خالصه م  است  د یتول  شیدر افزا  یشده(، عامل اصل  نییتع  شیمشترک و از پ  یبه اهداف  لین   یبرا  یافراد  یمساع  کیتشر  ی)به معنا  میت

 .  کارکنان بوده است ییو کارآ د یتول شیدر افزا کننده نیی کارگران و سرپرستان، عامل مهم و تع انیم ی روابط انسان جاد یگفت ا

 ارتنداز : عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی به صورت امروزی عب

 . پیشرفت و تحول سریع تکنولوژی و تخصصی شدن مشاغل در اثر انقالب صنعتی  (1



 
 monajemi.ir                                                                مدیریت منابع انسانی )دکتر اسفندیار سعادت(                                                                              4

 ها که نمایندگی از طرف تمام کارگران با کارفرمایان وارد مذاکره شدند. های کارگری و ظهور اتحادیه گیری نهضت اوج  (2

 مدیریت علمی تیلور. (3

 روانشناسی صنعتی.  (4

 ای از وظایف تخصصی در سازمان. کارشناسان نیروی انسانی به صحنه و انجام مجموعه ظهور و ورود متخصصان و  (5

 مکتب روابط انسانی. (6


