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 فصل اول : ماهیت مدیریت منابع انسانی ❖

 )مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت( ❖

  سازمان،   کی   ی. منابع انسانباشدمیبه اهداف سازمان    لیبه منظور ن   یانسان  یرویو پرورش ن   ت یاستخدام، ترب  انتخاب،  ،ییشناسامدیریت منابع انسانی،   

است که به قصد و    یکوچک  ایبزرگ    التیو منظور از سازمان، تشک  هستند  که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارشود  را شامل می  یافراد  یتمام

ر  انسان شاغل د بنابراین و شودیو اداره م یسازمان به دست انسان طراحبه عبارت دیگر،   . مشخص به وجود آمده است یبه اهداف  لین یخاص و برا یتین

 . است   یبع انسانامن ت یریمد یکل سازمان موضوع اصل

بندی سازمانی )ساختار سازمان( مدیریت  در تقسیم بر این اساس    .  سازمان ممکن است شرکت صنعتی، تولیدی، تجاری، خصوصی، دولتی، و.... باشد

ای معین واگذار شده است که این حوزه ممکن به آن به عهده حوزه منابع انسانی در ردیف مدیریت تولید، مدیریت مالی و ... قرار گرفته و انجام امور  

 تحت نظر ریاست سازمان باشد و یا به واسطه دیگری تحت نظر وی قرار گیرد . به طور مستقیم  است 

ابهاماتی   همیشه  حوزه  این  درباره   ، انسانی  منابع  مدیریت  اهمیت  وجود  اینبا  بودن  جدید  آن  دالیل  از  یکی  که  داشته  سایر   وجود  به  نسبت  وظیفه 

ها،  گیری است و به همین علت خواسته و مهمتر اینکه انسان موجودی زنده است که قادر به تفکر، قضاوت و تصمیم  های سازمان است . دلیل دیگروظیفه 

 اهداف و آمال نیروهای شاغل همیشه موافق و همسو با سازمان نیست. 

 ی : منابع انسان تی ری عوامل مهم در گسترش نقش مد ✓

مد - انسان  ت یرینقش  ن  یاستعدادها  ص یتشخنخست،    یمنابع  امکانات  یروهایبالقوه  آوردن  فراهم  سپس  و  سازمان  در    آنها   ییشکوفا  ی برا  یشاغل 

 .باشدمی

نسبت به گذشته در  باالتری  به مراتب    گاه یجا  ،یدارد و به طور کل  یمشارکت فعال  کیمهم و استراتژ  یهابرنامه   یزیرطرحدر    یمنابع انسان  تیریمد -

 را بدست آورده است . سازمان 

 .در سازمان موثر بوده است یمنابع انسان تیریاست که در گسترش نقش مد  یمهم یاز جمله عوامل ط یتر شدن محده ی چیو پ عیو تحوالت سر رییتغ -

 با آن مواجه است. ویژه به طور  یمنابع انسان تیریاست که سازمان به طور اعم و مد یاز جمله مشکالت کار یرو ین یجوان ای ی ریاز پ یناش لیمسا -

 :ی  منابع انسان تی ری مد فی وظا ✓

   رو ینظارت براستخدام ن (1

 وتحلیل مشاغل   هیتجز (2

 یانسان   یتامین نیرو  یبرا یزیربرنامه (3

 ی ابیکارمند (4

 رو ین نیانتخاب و استخدام بهتر (5

 سازمان  به  د یتسهیل ورود کارمندان جد (6

 آموزش کارکنان  (7

 ر یتربیت مد (8

 عملکرد کارکنان  یابیسیستم ارز یطراح (9

 سیستم پاداش یطراح (10

 سیستم حقوق و دستمزد یطراح (11

 ی  کارگر هایو اتحادیه سازمان  بین  گریمیانجی  (12

 کارکنان اتیشکا ایها به خواسته   یرسیدگ یسیستم برا یطراح (13
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 محیط کار یمنیسیستم بهداشت وا یطراح (14

 تم انضباط سیس یطراح (15

 نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخشی سازمان : ✓

می نمونه  که  پرسنلی  امور  مدیریت  مسئوالن  اقدامات  از  هزینه هایی  با کاهش  کارایی  تواند  و  تولید  افزایش  یا  و  کند ها  بیشتر سازمان کمک  به سودبخشی 

 عبارتنداز :  

 راندمان کار در ساعات عادی.کاری های غیرضروری با افزایش کاهش اضافه  (1

 های به ظاهر موجه و کنترل آنها. اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصی (2

 طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتالف وقت کارکنان. (3

 . جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح و برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم و فراهم نمودن محیط مناسب (4

 . ستم بهداشت و ایمنی موثر و نظارت دقیق بر آن طراحی سی (5

 های الزم به منظور تربیت کارکنانی که حداکثر بازدهی را داشته باشند . آموزش مهارت (6

  .ترین فرد ممکن برای هر شغلی و در هر سطحییافتن و استخدام شایسته  (7

 ها رقابت کند. نگهداری نیروهای کارا با سایر سازمانطراحی سیستمی برای پرداخت حقوق و مزایا که بتواند در جذب و  (8

 ها فراهم آید . درباره کاهش هزینه  خود تشویق متصدیان مشاغل به طوری که زمینه مساعدی برای ابراز نظرهای (9

 : یمنابع انسان تی ری مد ینی مراحل تکو ریس ✓

 ( Admin یامور ادار  ندیفرا لی)تشک  ی و دولت میدر فرهنگ قد نهیبه عنوان هز ی انسان  یروین (1

 ( PM پرسنل تیری)مد  میقد یدر فرهنگ خصوص  هیسرما کیبه عنوان  ی انسان  یروین (2

 ( HRM یمنابع انسان تیری)مد د یجد یدر فرهنگ رقابت یرقابت  تی قابل کیبه عنوان  ی انسان  یروین (3

 ( SHRM یمنابع انسان کیاستراتژ  تیریشرکت )مد یبرا کیبه عنوان منابع استراتژ  ی انسان  یروین (4

 ( Human Capital) یانسان  هیبه عنوان سرما ی انسان  یروین (5

 : نتیجه عملکرد مدیریت منابع انسانی ✓

 بیشتر      ییوکارا  تولید  - 1

 کارکنان    یکار یکیفیت زندگ شیافزا  - 2

 سازمان در مساعد و مطلوب   یجو جاد یا  - 3

 است. یبه اهداف سازمان  لین  یکمک به عملکرد بهتر سازمان برا ی،منابع انسان ت یریمد یهدف اصل***   


