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 ی انسان یرو ین  یزیربرنامه  ندی: فرا صل چهارمف ❖

 )مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت(

   یانسان یروین یزی ربرنامه  ✓

به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و    لین   یکه برا  کندیم  نیآن سازمان مع  لهیاست که به وس  یندیفرآریزی ریزی نیروی انسانی ،  برنامه

به    رسیدن آن،    نیتأم   ی برا  قیدق  یزیرالزم و برنامه   یانسان   یرو ینو پیش بینی  بدون برآورد    نیبنابرا  .  دارد  ازین  یو در چه زمان  یچه مشاغل  یبرا  ،ییهامهارت

آن ورود افراد به سازمان، حرکت  لهیاست که به وس یندیفرآ یانسانیروین یزیربرنامهکه گرفت  جهینت توانیپس م نخواهد بود .ر یپذاهداف سازمان امکان

شد    یخال  یسازمان پست  یکه هرگاه در هر جا  شودیم  یزیربرنامه   یاآن به گونه   یو برا  ینیبش یو گردش آنها در داخل سازمان و خروج آنها از سازمان، پ

 ند. آن پست آماده داشته باش یتصد  ی برا یاسته یشا ی روهاین  شهینشوند و هم ریغافلگ ازمانمسئوالن س

  یانسان یروین یزی ر برنامه  ندی مراحل مختلف فرا ✓

 :  شده است لیمرحله تشک 5از    یانسان یروین یزیربرنامه  ندیفرآ

 در سازمان  یانسان ی روین ی موجود نییتع .1

 سازمان یاهداف آت یمطالعه و بررس .2

 ( یبا توجه به اهداف آت روین  ی )تقاضا برا ی انسان ی رویسازمان به ن ازیبرآورد ن  .3

 (یو خارج ی)از منابع داخل  یانسان یرو یبرآورد عرضه ن .4

 تقاضا عرضه و   سهیمقا .5

و    هیبه منظور تجز  یجامع درون سازمان  یمطالعه و بررس  کیمرحله در واقع،    نیا  :  در سازمان  یانسان  یروین  یموجود   نییتعمرحله اول :  ـ  1

ها،  مهارت یفهرست موجود  هی. ته موجود در آن سازمان است یهاها و مهارت از تخصص یفهرست هیو ته یسازمان یهامشاغل و پست  هیکل قیدق لیتحل

  ن یی موجود در سازمان را تع  یانسان  یروین  فیکم و ک   توانیآن م  لهیاست که به وس  ییهااز جمله روش   ینیو طرح جانش  یانسان  منابع   یاطالعات  ستمیس

 کرد. 

اند استفاده نمود و  که افراد در زمان استخدام پر کرده   ییهااز فرم   توانیها ممهارت یفهرست موجود  هیته   ی : برا  هامهارت  یفهرست موجود  ه ی( تهالف

امور پرسنل رساند    اره و کارشناسان اد  م یدر آن به نظر سرپرستان مستق  ر ییاعمال هرگونه تغ  ا ی  یدرست  د ییتأ  ی نمود و برا  ی بندافراد را فهرست   یهامهارت

در   اتیگسترش عمل  نه یزم  تا بدانیم  دهد یامکان را م  نی اطالعات ا  نیدر سطح سازمان استفاده نمود. ا  یکل  یزیربرنامه  ی اطالعات برا  ن یاز ا  ت یو در نها

 در سازمان وجود دارد. ییهانه یچه زم

است    یکسب اطالعات  ی برا  افتهیمنظم و سازمان    یاستفاده از روش  ،یاطالعات منابع انسان  ستمیمنظور از س  :  (  HRIS: )یاطالعات منابع انسان  ستم ی( سب

منجر   هاستمیس  نیا  ادیاز اطالعات با سرعت ز  یادی. امکان پردازش حجم ز   سازد  ریپذرا در سازمان امکان  یه منابع انسانردربا  ییعقال  یریگمیکه تصم

 :   به شرح نمودار زیر است مرحله 5شامل  آن  یاندازو راه  یطراح که شده است و سنتی یدست یهاروش نسبت به روش نیا ینیگزیبه جا

 

 

مطالعه و شناخت 
سیستم فعلی

تعیین اولویت های 
اطالعاتی

طراحی سیستم 
اطالعاتی جدید

انتخاب و نصب 
کامپیوتر

ستم حفظ کیفیت سی
اطالع رسانی
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  ی و توال  فیرد  ن ییو ارشد به طور جداگانه به منظور تع  یانیم  رانیمد  یهااز مهارت  یکه فهرست  شودیم  ده ید  از سازمان  یدر بعض  :  ینی( طرح جانشج

 قرار خواهند گرفت. ییهادر چه پست  یبیبه چه ترت  یتا مشخص گردد چه کسان  شودیم ه یته نیجانش

تحقق    ی که برا  هاییی استراتژ  ن یهمچن  و  کندیم  میخود ترس  یکه سازمان برا  یاهداف  :  سازمان  یاهداف آت  یمطالعه و بررس مرحله دوم :  ـ  2

ن  یانسان  یرو ین  ت یفیو ک   تیکننده کم  نییتعبه عنوان    نظر دارداهداف در    نیا  یالبته با توجه به خاص بودن بعض  شود .محسوب میسازمان    ازیمورد 

 .شوندی ها مکننده اهداف و برنامه هستند که مشخص  هاصتخص  نیاوقات ا ، بعضیها ها و تخصص مهارت

سازمان   از یمورد ن  ی روهایاز ن  یبرآورد  میتوانیبا انجام دو مرحله قبل م  :   (روین  ی)تقاضا برا   مورد نیاز  یانسان  یرو یبرآورد ن  مرحله سوم :ـ  3

گردد برآورد  بینی و  پیش  مانخدمات ساز   ای  داتیتول  یتقاضا برا  زانیم  دیسازمان نخست با  ازیمورد ن  یانسان  یرویمحاسبه تعداد ن  یاما برا  میبدست آور

ن  تعداد  برا  ی روهایو سپس  ا  ییجوابگو  ی الزم  تع  ن یبه  برا  شود  نیی تقاضا  تقاضا  بر سطح  د   ا ی  داتی تول  ی . عالوه    مانند   یگریخدمات سازمان، عوامل 

  ی ها وه یو ش هاه یرو  رییو تغ ی تکنولوژ  شرفت یپ  ای  ت ی فیک   شیکردن محصوالت، افزا  نوع مت   لیاز قب  ی ماتیاتخاذ تصم  ا یو ...    ی و بازنشستگ  ء اخراج و استعفا

 .  دنباش میموثر به نیروی انسانی نیز در برآورد نیاز سازمان  ییو اجرا یادار

 :   عبارتند از ردیگی انجام م قیاز آن طر ازیمورد ن یانسان  ی رویورد نآکه بر ییهاروش

 یسازه یشب روش ه(  ونیروش رگرسد(  یروش همبستگج(  یابیروش نسبت ب(  یابیروش روندالف( 

:  ـ  4 نمرحله چهارم  داخل  یانسان  یرویبرآورد عرضه  منابع  تع  :  ( یو خارج  ی)از  از  ک   تیکم  نییبعد  ن  یرو ین  تیفیو  سازمان   ازیمورد 

 . دینما ن یخود را تام یانسان یروین یو خارج یاز منابع داخل  تواندیم

 :  زموجود در سازمان عبارتند ا یروهایبرآورد ن یاصل یها: روش یاز منابع داخل رو یبرآورد عرضه ن (الف

 . ینظر )برآورد( سرپرست؛ روش دلف ؛ینیگزیجدول جا ؛یتیریمد یهامهارت  یفهرست موجود

 کار.  یتخصص ی کار؛ بازارها یمحل یبازارها ؛ یاقتصاد یعموم تی: وضع یاز منابع خارج  رویبرآورد عرضه ن (ب

 داخلی  از منابع  یانسان یرو ین عرضهبرآورد  یهاروش ✓

مورد    یروهاین  تواندیسازمان مبه عبارت دیگر،  دارد.    یخود به آن دسترس  یازهایرفع ن  یاست که سازمان برا  ییروهاین   ،یانسان  یرو یاز عرضه ن  منظور

  ر موجود د  یروها یبرآورد ن  یاصل  یهاشود که در خارج از سازمان وجود دارند. روش   یمتوسل به منابع  ای  د ینما  نیتأم  یکارکنان فعل  انیخود را از م  ازین

 سازمان عبارتنداز:

 ی روش دلف(4نظر )برآورد( سرپرست(3ینیگزیجدول جا(2یتیریمد  یهامهارت  یفهرست موجود(1

فهرست   یجدول  یط  یاستخدام  یهافرم  یکه از رو  میکنیصورت عمل م  نیها بدفهرست کردن مهارت  یبرا  :یتیری مد  یهامهارت  یفهرست موجود  (1

 حسط  لیاز قب  یوجود دارد که پاسخ به آنها عالوه مشخصات عموم  یسئواالت  یتیریمد  یهامهارت   یفهرست موجود ی اما برا  میینمایم  هی ها را تهمهارت

  ی و آمادگ  ریمد  ات یصفات و خصوص  ریو استعداد و سا  ییتوانا  ،یستگیارتقا، شا  ت یقابل  ل یاز افراد از قب  یو ... مشخصات مهمتر  ات یو تجرب  الت یتحص

 .  دینمایرا مشخص م ترن یسنگ یهات یباالتر و مسئول  یهااحراز پست  ی او را برا

. در  شودیم  میترس  ینیگزیجدول جا  ،یتیریمد  یهامهارت   ی ها و فهرست موجودمهارت   یبا استفاده از اطالعات فهرست موجود   :ینیگزیجدول جا  (2

.  تشده اس  دی او شوند ق  نیجانش  توانندیکه م  ینام کسان   نیآن و همچن  یاست، عنوان شغل، نام شاغل فعل  یجدول که در واقع همان نمودار سازمان  نیا

به    دنیرس  ییاست که فرد توانا  ی حدود  ن ییبلکه هدف، تع  ستیبشود ن  یچه کس  ن یجانش   تواند یم  ی چه کس  نکهیا  نییتنها تع  ینیگزیهدف در طرح جا

 .کندیم ریپذبه آن حدود را امکان دن یاست که رس ییهاآن راد دارد و شناختن راه 
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  از یکه انجام دادن آن کار به چند نفر ن  داندیرا به عهده دارد نم یکار یکه سرپرست یبهتر از فرد چکسیمعتقدند که ه یگروه نظر )برآورد( سرپرست:  (3

 دارند.  یانجام دادن آن کار آمادگ یچند نفر برا ایدارد 

در این روش .    مورد استفاده قرار گرفت  کایبه آمر  یاز حمله اتم  یآثار ناش  ینیبشیپ  یبرا  کایدرآمرای  توسط موسسه  وه یش   نیبار ا  نی اول  :یروش دلف  (4

  ی انسان  یروی ن  یزیرشکل که کارشناسان برنامه   ن یبه او    شود یم  اقدام گرفتن نظر سرپرستان    قیسازمان به کارکنان از طر  یاستخدام  ازین   ینیبش یپ   یبرا

  ی روبرو  نکهی و متخصصان بدون ا گرددیسرپرستان و متخصصان ارسال م یها براگونه است که پرسشنامه نیکننده دارند و روش کار به اهماهنگ نقش 

قرا گهم  دور    رندیر  شوند  زیم  کیو  نظرات    ، جمع  م  گریکدیاز  کارا  شوندیباخبر  اصوالً  دلف  ییو  اعضا    شتری ب  یهنگام  یروش  که    ت ی هو  ازاست 

ها چند مرتبه به  پرسشنامه   بدین ترتیب   و انتخاب افراد مشارکت دارند.  یریگمیدر تصم  یگرید  افرادآگاه نباشند و ندانند به جز خودشان، چه    گریکدی

 .شودیم یریگمی تصم تاًیاعضاء ارسال و نها ی مجدداً برا الت یو بعد از تعد یآورنظرات جمع  و شوند یسرپرستان داده م

 یاز منابع خارج ی انسانیرو ین عرضهبرآورد  یهاروش ✓

در بازار کار    یانسان  ی رویبرآورد عرضه ن  یقدم برا  نیاول  یکاربی  زانیبخصوص م  یاقتصاد  یعموم  ت یوضع  ینیبشی پ   :یاقتصاد  یعموم  ت ی( وضعالف

 تر خواهد بود.مشکل  یابیکارمند جهیکمتر و در نت  زین رو یکمتر باشد عرضه ن ی کاریب زانیهر قدر م رایاست ز

 موثر است.  ار یبس رویعرضه ن  زانیدر م زین یمحل یبازارها  تیوضع ی اقتصاد یعموم تیعالوه بر وضع کار: یمحل ی( بازارهاب

بازارهاج افراد  کار:  یتخصص  ی(  به  سازمان  که  است  تخصص  یممکن  ا  ازین  ی خاص  یهابا  در  باشد  تأم  نیداشته  توجه،  مورد  موضوع    ن یصورت 

وضع  یهاتخصص بودن  مناسب  و  است  نظر  ن  ت یمورد  نم  یکمک  ییتنهاه  ب   یانسان  ی رویعرضه  سازمان  کارکنان  یهیبد  کندیبه  قدر  هر  با   یاست 

 دشوارتر است. زین  یابیسازمان باشد کارمند ازیمورد ن یترژه یو  یهاتخصص

  یانسان یروین  ی برا تقاضابرآورد  یهاروش ✓

 عبارتند از:  ازیمورد ن یانسان یرو یبرآورد ن یهاروش

 ( روش شبیه سازی   5( روش همبستگی( روش رگرسیون3( روش نسبت یابی2(روش روند یابی1

روندالف روش  ن  یآت  یازهاین   ینیبش یپ  : یابی(  م  ی انسان  ی رویبه  افراد  توانیرا  تعداد  مطالعه  سازمان   یبا  استخدام  به  گذشته  سال  چند  در  که 

انجام م  ی با محاسباتو  اندآغاز کرد  درآمده  ا  ردیگیکه  ادامه  تع  نی احتمال  مبناشده    نییروند  ن  یآت  یازهاین  ینیبش ی پ  یو  به  قرار   یانسان  یرویسازمان 

 .منظور گردد 

 . رددگیم تعیین  انجام  ازی)مانند حجم فروش( و تعداد افراد مورد ن نیعامل مع کی انیمنسبت   قیطراین  از  : یابی( روش نسبت ب

در سازمان و   ت یفعال زانیم انیروش، ارتباط م نی . در ا محاسبه کرد یروش همبستگ لهیبه وس توان یرا م ریدو متغ انیم  یرابطه آمار : ی( روش همبستگج

ن افراد مورد  و  شودیم  یبررس  ازیتعداد  ارتباط  باشد م  ن یا  انیم  یهمبستگ. چنانچه  داشته    زانیم  رییتغ  ت کرد در صور  ینیبش یپ  توانیدو عامل وجود 

 است. یاز دو روش قبل  ترق ی به مراتب دق ین یبش یپ ن ی. ا چقدر خواهد بود  ازیمورد نظر تعداد افراد مورد ن  تیفعال

از طر  یروش  ون یرگرس  :  ون ی( روش رگرسد اطالعات  توان ی آن م  ق یاست که  از  استفاده  وابسته را    یرها یمستقل وجود دارد متغ  ریکه در مورد متغ  یبا 

مستقل وجود    ریمتغ  ک یاز   شیکه ب   یساده و هنگام  یخط  ونیرگرس  شود یوابسته مطالعه م  ریمتغ  ک یمستقل و    ریمتغ  کی تنها    که ی  کرد. هنگام  ی نیبشیپ

 .نامندیمرکب م ونیداشته باشد آن را رگرس

خارج    یایدن  یواقع  طیشرا  یکه به طور مصنوع  ییهابا ساختن مدل   توانیفرض بنا شده است که م  نیبر اساس ا  یسازه یروش شب  :  یسازه ی( روش شب ه 

را وارد مدل کرد و    ی اریبس  یرهایمتغ  توان یمهای کامپیوتری و فناوری اطالعات  سیستم مسائل را مطرح و مطالعه نموده با استفاده از    کندیرا منعکس م
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خود را در    ماتیاثر تصم  ،یینها  میقبل از اتخاذ تصم  تواندیم  رنده یگمیتصم  قیطر  ن یبد.  را مطالعه نمود    جیآن نتا  ی رو   یمختلف  یهاش یبا انجام آزما

 تجربه و مشاهده کند.طراحی شده  مدل 

برنامه   :یانسانبرای نیروی    عرضه و تقاضاروش های برآورد    سهی مقا نیروی اسنانی مشاهده شد ،  همانطور که در مراحل سوم و چهارم  ریزی 

نیاز دارد )تقاضا( و پیشبرای پیش  انسانی، معموال از روش بینی تعداد افرادی که سازمان به آن  نیروی  های  های مقداری)کمی( یا از روشبینی عرضه 

 قضاوتی )کیفی( استفاده می شود .  

 سه عرضه و تقاضامقای  مرحله پنجم : -5 ✓

از سه حالت خارج   سهیمقا  ن یا  جهیو عرضه آن است. نت   یانسان  یروین  یسازمان برا  یتقاضا  سهیمقا  ،یانسان  یروین  یزیربرنامه  ندیمرحله در فرا  نیآخر

 : ست ین

  د ی سازمان متناسب نباشد با  یبا اهداف آت  روهایکه تخصص ن  یفقط در صورت  ردیصورت گ  یاقدام  ستیکه الزم ن   است   ی( تقاضا با عرضه مساو الف

 .اموزندی سازمان را ب ازیمورد ن یهاشود تا افراد با گذراندن آنها مهارت اجرا یطراح  یآموزش بخصوص هایدوره 

مشخص شود    قیبه طور دق  زین   ازیمورد ن  یهاها و مهارتتخصص   د یتعداد نفرات، با  نییعالوه بر تع  یتیوضع  نیدر چن  از عرضه است  شتری( تقاضا بب

  یکسان یخوانفرا ر،یمد تیآموزش کارکنان، ترب د،یجد ی روهایانتخاب و استخدام ن  ،یابیکارمند لیاز قب یبه اقدامات د یسازمان با روین  یکسر نیتأم یبرا

 متوسل شود.  یکاراضافه  ایاند که سازمان را ترک کرده 

نخواهد داشت،    دی جد  یروهایبه استخدام ن  یازین   نده،یدر آ  شیبه اهداف خو  لین   یحالت نه تنها سازمان برا  نیکه در ا  ( تقاضا کمتر از عرضه استج

 مواجه است.  رویسازمان با اضافه ن گریسازمان است به عبارت د ازیاز ن شیب  زیموجود ن یروها یبلکه ن

   یانسان یرویعرضه نراهکارهای افزایش  ✓

اند،  شده   خارجکه از کار    یو دعوت مجدد از کسان یفراخوان  ر،یمد  ت یآموزش کارکنان و کارمند، ترب د،یجد  ی روهایانتخاب و استخدام ن  ،یابیکارمند

 موجود(.  یروها یساعات کار ن شی)افزا یاضافه کار ، )قراردادی(یمانیاستخدام پ

 سازمان   اجیمازاد بر احت یانسان یروین راهکارهای کاهش  ✓

منظور مورد استفاده    برای این که معموالً    ییهاروش  و مازاد است   ی روهایکه سازمان در هنگام رکود با آن مواجه است، کاهش دادن ن  ی امسأله   نیمهمتر

 عبارتنداز:  رندیگیقرار م

سازمان کاسته   یهات ی که از حجم فعال  ردیگیصورت م  یمعموال هنگام  یموقت  یبرکنا  که   دارد  یجنبه موقت  ا یاست    یدائم   ا یافراد    یبرکنار  :   یـ برکنار1

فراخوانده    رافراد به کا  شودبازگردد و سازمان فعال    یکه اوضاع به حالت عاد  یاست هنگام   یعی. طب  ست ین  یکار در سطح فعل  ی رویبه ن  ی ازیشده و ن

 کارمند دارد. یرا برا جه یهمان اثر و نت یول ستیاخراج ن  یاز کار به معنا یبرکنار. البته دهد  شیرا افزا ی کاریب مهی کار ممکن است حق ب ن یاکه  شده 

بازنشستگ2 افراد  را  و کار آنها    را خارج کرده سازمان    نه یکارکنان پرهزمی توان  از موعد    شیپ  یبازنشستگ  قیاز طر  :  دیو بازخر  پیش از موعد  یـ  به 

با دستمزد کمتر سپرد بازنشستگ  جوان  بر  با فرمول  دیبازخر،  ی. عالوه  ن  یهاکارکنان  که  بوده  معمول    سازمانجبران خدمات آنها در    یبرا  زیمختلف 

 است.  کسانی بایتقر

اقتصاد  تیدر وضع  ـ کاهش ساعات کار:3 از طر  یحقوق کمتر  ،تعداد کارکنان  هشکا  یبه جا  توانیم  ی نامساعد  قبل  به  کاهش ساعات   قینسبت 

 پرداخت نمود.  یکار
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  یبرانیز  آن شغل    ابد ییشغل بازنشسته و انتقال م یفعل  ی متصد  ی وقت  و به عبارتی از رده خارج کرد    توان یرا م  ست یکه سودمند ن  یمشاغل  شغل:ـ حذف  4

  ی رویمشکل ن  تواندیمدت مه است و فقط درکوتا  یمقطع  یآن روش  ی در نظر داشت که حذف شغل و منع استخدام برا  دی. البته باشودیحذف م  شهیهم

 را رفع کند.  اج یمازاد بر احت یانسان

ا  ل یخروج آنها را از سازمان تسه  توان یدر سازمان وجود نداشته باشد م  ی اعده   یجز برکنار  ی اچنانچه چاره   :یابیـ کار5 به  منظور الزم است    ن یکرد 

 کمک کرد.  یگریکار د افتن یاند در جستجو و که از کار برکنار شده  یبه کسان ییشود تا با مشاوره و راهنما ریدر سازمان دا یدفتر


