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                                                                    انسانی ماهیت مدیریت منابع

مدیریت منابع انسانی را شناسایی،انتخاب،استخدام،تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف 

                                                                                   سازمان تعریف کرده اند.

منظور از منابع انسانی یک سازمان،تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارندو مظور از 

سازمان،تشکیلات بزرگ و کوچکی است که به قصد و نیتی  خاص و برای نیل به اهداف مشخصی به وجود 

                                                                                      آمده است.

در بنابراین می توان گفت مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند به کارگیری موثر و کارامد منابع انسانی  

جهت تحقق اهداف سازمانی.به عبارت دیگر مدیریت منابع منابع انسانی می تواند به عنوان یک روش 

ب تحقق اهداف سازمانی سازمان می اتژیک فرایند دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و موثر از طریق جذاستر

                                                                                      باشد.

الی و غیره قرار گرفته و در یک تقسیم بندی سازمان،مدیریت منابع انسانی در ردیف مدیریت تولید،مدیریت م

                                                                                                    انجام امور مربوط به آن بر عهده ی حوزه ایی معین واگذار گردیده است.

طه هایی تحت نظر وی قرار گیرد این حوزه ممکن است مستقیما تحت نظر ریاست سازمان باشد یا اینکه با واس

  .                                                                                        و دارای وظایفی کاملا تخصصی است که نقش مهمی در موفقیت نهایی سازمان دارد

موضوع اصلی  ی شاغل در کل سازماناما از آنجا که سازمان به دست انسان طراحی و اداره می شود و انسان ها

                                                                مدیریت منابع انسانی هستند،مسائل نیروی انسانی نمی تواند فقط به یک حوزه ی تخصصی محدود شود.
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و به تبع آن در عملکرد  در نتیجه عملکرد تصمیمات و عملکرد مسئولان امور پرسنلی،در کلیه سطوح سازمانی

                                                   کلی سازمان تاثیر می گذارد.

با وجود اهمیت مدیریت منابع انسانی همیشه ابهامات و سوء تعبیر هایی درباره ماهیت واقعی،نقش و وظیفه آن 

                                                         وجود داشته است.

یکی از دلایل این امر جدی بودن این وظیفه نسبت به سایر وظایف در سازمان است؛زیرا تا چندی پیش نیازی  

به جدا کردن منابع انسانی و اختصاص واحد یا اداره ایی به خصوص با مجموعه ای از وظایف تخصصی به این 

                                            ء وظایف عمومی مدیریت به شمار می آمد.و در واقع،مدیریت منابع انسانی جز منظور حساس نمیشد

است و ماده ای دلیلی دوم و مهمتر اینکه انسان موجودی زنده است که قادر به تفکر،قضاوت و تصمیم گیری 

                بی جان نیست که به راحتی در دست دیگران شکل گیرد.

 

ه ها و اهدافآمال نیروهای شاغل همیشه موافق یا هم سو با اهداف سازمان نیست.مقاومت به همین جهت خواست

کارکنان در مقابل تصمیماتی که در مورد آنها می شو،منشاء دشواریها و تنشهایی است که در امر اداره و کنترل 

                                                                         انسان ها وجود دارد.

به همین دلیل داشمندان علوم انسانی نتوانسته اند واکنشها و رفتار های انسان را طبق فرمول یا مدل خاصی،به 

                                                           طور دقیقیش بینی کنند.

ها،پیدایش گروه ها و در نتیجه،رفتار علاوه بر ویژگی های فردی و شخصیتی انسان،مسائلی که تجمع انسان

ازمان به مراتب دشوار تر گروهی به وجود می آورد،بر پیچیدگی موضوع افزوده،اداره و کنترل انسانها را در س

                                              می سازد.
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                                                                   موثر در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی عوامل 

به دلیل اهمیت نیروی انسانی و نقش متحصر به فرد او به عنوان طراح و مجری سیستم ها و فرآیند های 

که قدر و ارزش بیشتری برای انسان قائل است،از چندی پیش سازمانی و به دلیل گرایش های اجتماعی موجود 

                                                                                                      یم.شاهد تغییر نقش اداره امور پرسنل در سازمان بوده ا

نقش مدیریت منابع اتسانی نخست،تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل در سازمان و سپس فراهم 

                                            . آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنهاست

تغییر و تحولات سریع و پیچیده تر شدن محیط از جمله عوامل مهمی است که در گسترش نقش مدیریت  

                                         . منابع انسانی در سازمان موثر بوده است

ت می کند و اغلب تخلف از امروزه قوانین و مقررات بسیاری بر استخدام و چگونگی فعالیت های سازمان نظار

                                                                                                آنها موجب تعقیب حقوقی،کیفری یا پرداخت جرایم نقدی سنگینی میشود.

ه،عدم تکافوی در آمد ی نیز دچار دگرگونی هایی شده است. مشکلات اقتصادی و در نتیجترکیب نیروی انسان

مردان باعث شده است تا هر روز تعداد بیشتری از زنان بع عنوان نان آوردوم، داوطلب استخدام در سازمان ها 

                                        شوند.
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ر به خانه استخدام و اشتغال زنان توام با میائل خاصی چون بارداری،زایمان،الزام به مراقبت از کودکان و اجبا

 داری در حین اشتغال است که باید برای آن تدابیری اتخاذ شود.

همین مسائل ناشی از پیری یا جوانی نیروی کار از جمله مشکلاتی است که سازمان به طور اعم و مدیریت 

                                منابع انسانی به طور اخص،با آن  مواجه است.

 

                                                                         سانیوظایف مدیریت منابع ان

 اینجا به آن می پردازیم: فهرست زیر از جمله مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان است که در

ن و مقررات انجام (نظارت بر استخدام در سازمان به طوری که این امر در چهار چوب قانون و مطابق با قوانی1

                                                                       گیرد.

         (تجزیه و تحلیل مشاغل به طوری که ویژیگی های هر یک مشخص و معین گردد.2

                                    (برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان3

 (کارمند یابی،یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را برای استخدام در سازمان داراست.4

(طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک میکند تا جایگاه 5

                                                     صحیح سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابد.

                                                                   (طراحی سیستم حقوق و دستمزد6

                           (طراحی سیستمی برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان 7
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                                                                            (طراحی سیستم انظباط8

 (یافتن و استخدام شایسته ترین فرد.9

 

لازم است یادآوری شود وظیفه متخصصان امور پرسنلی،ستادی است و این متخصصان بی آنکه حق دخالت در 

                             دستور دهی مستقیم داشته باشند،امور یا قدرت 

مدیریا اجرایی و عملیاتی )مدیریان صنفی(همکاری می کنند و پیشنهاد های خود را به انان در مقام مشاور با 

                                                                 ارائه می دهند.

به عبارت دیگر در حالی که مدیران صنفی برای تصمیم گیری های بهتر،به توصیه ها و راهنمایی های 

   ن ستادی نیاز دارن،اما مجبور به اجرای پیشنهاد های انان نیستند.متخصصا

                                                  راه های اثر بخشی بیشتر مدیریت منابع انسانی

برای اینکه مدیریت منابع انسانی در آینده بتواند از عهده ی مسائلی به مراتب پیچیده تر از مسائل امروزی 

 .                                                                                                  راید،باید به ان اهمیت بیشتری داد و جایگاهی والاتر از انچه به طور سنتی داشته است برای ان در نظر گرفتب

وظایف آن و همچنین جداناپذیری مسائل به دلیل تغییر در فلسفه وجودی مدیریت منابع انسانی و گسترش 

سازمان و مدیریت از مسائل پرسنلی حال بیش از هر زمان دیگری لازم است که معاون نیروی انسانی،به عنوان 

                                                                                            عضو رسمی و دائمی در برنامه ریزی های مهم و سیاست گذاری های استراتژیک سازمان دخالت داده شود.
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تحقیق نیز نشان میدهد که در سالیان اخیر،معاونت نیروی انسانی در ردیف معاونت مالی،معاونت تولید و سایر 

معاونت ها قرار گرفته،مسئول ان در جلسات هیات مدیره حضورداردواغلب به عنوان یکی از اعضای هیات امنا 

                                                                             انتخاب میگردد. نیز

پرسنلی و                                                                                      بودن وظایفبه دلیل ستادی  

صفی معمولا نظر چندان مثبتی نسبت به مدیران ستادی اصولا به خاطر ماهیت وظایف وظایف ستادی مدیران 

نداشته اند و همیشه این سوء ظن وجود داشته است که انان بی اعتنا به مسائل و مشکلات واقعی سازمان 

پیشنهاداتی فریبنده ولی غیر عملی ارائه می دهند. به منظور فراهم کردن زمینه مساعد برای پذیرش نظرها و 

 امور پرسنلی باید به جای پا فشاری بر مسئل سطحی  پیشنهادها،مسئولان

تاثیر آنها را بر از مسائل مهم اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آگاهی یابند و با درک عمیق ماهیت این مسائل 

                                                               سازمان در نظر ها و پیشنهاد های خود اعلام کنند.

                                              مدیریت منابع انسانی در سود بخشی سازمان   نقش

دگی به امور مربوط به سازمان است و مسئولان و متخصصان امور یوظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رس

یریت منابع انسانی پرسنلی وقت و نیروی زیادی صرف آن میکنند،اما پرداختن به این امور تنها وظیفه ی مد

نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به طور مستقیم در سود بخشی سازمان تاثیر 

                                                                                     می گذارد.

ند با کاهش هزینه ها یا افزایش تولید و کارایی،به سود نمونه ایی ازاقدامات مسئولان امور پرسنلی که می توان

                                                       بخشی بیشتر سازمان کمک میکند به این شرح است:

 (کاهش اضافه کاری های غیر ضروری یا افزایش راندمان کار در ساعات عادی                        1
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 و مرخصیهای به ظاهر موجه و کنترل انان                            ی برای کاهش غیبت (اتخاذ تدابیر2

 (طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان                                            3

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

                                                                   مناسبی که با خشنودی و رضایت کارکنان شود و در نتیجه مانع از ترک سازمان و هزینه های ناشی از آن گردد.                           

                                   شغلی در هر سطحی  (یافتن و استخدام شایسته ترین فرد ممکن برای هر5

(تشویق متصدیان مشاغل،به گونه ای که زمینه مساعدی برای ابراز نظرهایشان درباره ی کاهش هزینه ها فراهم 6

                                                                           آید.

          

اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به نتیجه اینکه هدف 

                                                                                       ی است که میتوان به سازمان نمود.اهداف سازمانی است.کمک به افزایش تولید و بهره وری موثر ترین کمک

                                                                                                  

 پیش بینی تقاضا و عرضه ی منابع انسانی                                            

های کلان و استراتژی های  منابع انسانی مورد نیاز در هر سازمانی متغیری است وابسته بهاهداف و استراتژی

 وظیفه ایی تعیین شده در سازمان.                                                              
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بنابراین بر حسب اینکه استراتژی نعیین شده سازمان گسترش،توسعه،حفظ وضع موجود یا کوچک کردن 

طبعا استراتژی ی مختلف سازمان انتخاب شده باشد سازمان یا ترکیبی از این استراتژی جنریک برای واحد ها

                                                                                                                   راهنمای سازمان دهی و ساختار سازمانی راهنمای ساختار و کم و کیف منابع انسانی خواهد بود.

سر تعیین نیاز و تامین نیروی انسانی در سازمان های امروزی اقدامی صرفا در جهت تعیین پست به تعبیر م 

های خالی سازمان و پر کردن محل های خالی نیست بلکه جلب منابع نیروی انسانی خلاق و ماهر در مفهوم 

                                                                             بازار رقابتی روز می باشد.

                                           بنابر این ماهیتا یک تصمیم استراتژیک و دگرگون ساز به حساب می آید.                                                              

                                                                       (روش های پیش بینی تقاضا:1

 :روشهای پیش بینی تقاضا را تحت دو دسته:روش ذهنی و رئش عینی تقسیم بندی می نمایند

                                                                      الف:روش های ذهنی )تجربی( 

                                                                                     نسانی روش قضاوت کارشناسی و فن دلفی می باشد.از جمله روش های متداول در پیش بینی تقلضای منابع ا

(قضاوت کارشناسی یکی از متداول ترین و ساده ترین روش ها به حساب می اید زیرا با نظر خواهی از 1)

ازپایین به بالا نظرات کارشناسی کسب می گرددو بر مبنای آن منابع انسانی کارشناسان از بالا به پایین سازمان و 

 در آینده برآورد میگردد.                                                                             

راند میلادی توسط شرکت  1941(فن دلفی که در واقع یک روش تحقیق به حساب میآید در اواخر دهه ی 2)

در سانتامونیکای کالیفرنیا ایجاد و به کار گرفته شد،روشی است که آینده را با استفاده از حضور خبرگان در کنار 

 یکدیگر خودداری می شود.                                                                     
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 روش های عینی )کمی(ب:

ثبت شده و در سازمان ها انجام می شود. و معمولا متکی بر فنون آماری  این روش ها مبتنی براطلاعات تاریخی

                                                                     می باشد.

 مبانی مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی

                             تقش روز افزون مدیریت منابع انسانی در پیشبرد سیاست های شرکت

                                                                                          مجموعه تدابیرو رفتاری که با کارکنان یک مجموعه صورت می گیرد را مدیریت منابع انسانی گویند.

گذشته با یک سری رگرگونی ها آغاز شده روند رشد و توسعه امروزین مدیریت منابع انسانی از دو دهه ی 

جهان به ویژه تحت تاثیر است . این دگرگونی ها بر پایه ی تغییرات اقتصادی فن آوری، حقوقی و اجتماعی 

                                 ساختاری،صنفی،موقعیت جغرافیایی و یا انتظارات رو به رشد سازمان از منابع انسانی شکل گرفته است.

ر گذشته رهبری نیروی انسانی در سازمان به عهده اداره آمار و حضور و غیاب بود،اما امروزه تحت تاثیر د

عوامل برون سازمانی و به ویژه تقاضای تطابق رهبری کارکنان با نیاز های جدید امور کارکنان در هماهنگی با 

   و اجتماعی می باشد.                                                                                                           روانی –اقتصاد عمومی و درآمد شرکت،سازمان دهی موسسه،مسائل روحی 

                                                                                           عوامل موثر برون سازمانی که باعث این تغییرات شدهاند را به شرح زیر می توان دسته بندی کرد:

                                                                         الف:از دیدگاه روند اقتصادی

با وجود نابرابری عرضه و تقاضا در بازار کار،واحد اداره نیروی انسانی باید با برنامه ریزی دقیق به جذب و 

                                            ی کارکنان همت گمارد.نگهدار
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برای مثال در شرایطی که اوضاع بازار کار مناسب است.مهمترین وظیفه مدیران منابع انسانی خذب و نگهداری 

                                                                                            نیروی انسانی است و در شرایط رکود وظیفهشان تعدیل نیرو خواهد بود.

                                                                                 ب:از دیدگاه فن آوری

به دلیل رشد روز افزون فن آوری مانند کاربرد کامپیوتر در تولید،نیاز شرکت ها و موسسات به کارگران 

خصص افزایش می یابد،بنابراین مدیران منابع انسانی باید بیش از پیش به آموزش کیفی و تخصصی کارکنان مت

                                           همت گمارند.

                                                                                    ج:از دیدگاه حقوقی

دیدگاه به دلیل اینکه مقررات کار،روابط اجتماعی کارگری و تعرفه ها)حقوق ایم مرخصی،قانون کار و از این 

...(در جهت خواست سندیکاها و اتحادیه های کارگری است.بنابراین مدیر منابع انسانی باید ایت تصمیمات را 

                                در محیط کار اجرا کند.

                                                                                      غلد:از دیدگاه شا

خود آگاهی شخص شاغل از طریق سه عامل بر شمرده شده بالا تغییر میکند.در شرایط بازار کار که روند به 

تنها با انگیزه های سمت تخصص بیشتر کارگران است،)هستی(خود را در مخالفت با شرکت میدانند و دیگر 

                               مادی ازضاء نمی شوند.

هدایت این نوع کارکنان نیازمند منابع انسانی نوین است.مدیریتی که علاوه بر توجه به نیازهای مادی کارکنان 

های متعالی،حق مانند محیط کار مناسب و ایمنی شغلی،نیازهای غیر مادی آنان را نیز،مانند کار گروهی آرمان 

          رای و ... را نیز مد نظر داشته باشد.
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                                 تاثیر عوامل یاد شده در یک زمان مشخص رو به افزایش است.

از سوی دیگر چون دامنه تاثیر این عوامل وسیع است و فرایند توسعه نیز نا محدود است،مدیریت نیروی انسانی 

و ساختار سازمانی یکسانی را عرضه کند،پیدا نکرده است،ولی نتیجه دی را که شرح وظیفه هنوز روش واح

                                                                                               گیری های زیر را میتوان مورد توجه قرار داد:

                  وز به روز در حال افزایش است.الف:جایگاه و ارزش مدیریت منابع انسانی ر

                                                                                        ب:شرایط پر تنش بازار کار و روند افزایش هزینه های پرسنلی،مدیریت منابع انسانی توانمندی را می

                                                                                     ناسب شرایط پرداخت دستمزد و عوامل اقتصادی مطلوب را مد نظر قرار دهد.طلبد که بتواند با اتخاذ تدابیر م

ج:فشار روز افزون جامعه و کارکنان بر مدیریت ها برای مدرن کردن فرایند تولید،توجه بیشتر به مسائل 

                         زهای فردی و انتظارات کارکنان را می طلبد.اجتماعی،تیا

د:امور کارکنان همزمان با تحولات ساختاری سازمان،آنچه دگرگون شده است که هم اکنون مدیریت نیروی 

انسانی در شرکت های بزرگ به طور مستقیم به مدیریت ارشد سازمان،مرتبط است؛در شرکت های متوسط نیز 

                                   )مدیریت کارکنان( و در شرکت های کوچک در )واحد کارکنان(انجام وظیفه می کند. به صورت

 مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی

هدف از برنامه ریزی نیروی انسانی،تامین،استخدام، و حفظ کارکنانی است که بقا و توسعه سازمان به وجود آنها 

 بستگی دارد.
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منظور لازم است که نخست،وضعیت فعلی سازمان از نظر موجودی نیروی انسانی شاغل در سازمان مورد  بدین

ارزیابی قرار گیردو سپس با توجه با اهدافی که برای آینده سازمان تعیین شده است،نیاز سازمان به افراد برای 

                                                                                    نیل به این اهداف برآورد و برای تامین آن برنامه ریزی شود.

 فرآیند نیروی انسانی از پنج مرحله تشکیل شده است:

 (تعیین موجودی نیروی انسانی 1

 (مطاله و بررسی اهداف آتی سازمان؛2

 (بر آورد نیاز به نیروی انسان3

 مرحله اول:تعیین موجودی نیروی انسانی

                                                                            مرحله برنامه ریزی نیروی انسانی،تعیین مشخصات و خصوصیات نیروی انسانی موجود در سازمان است.این 

ت این مرحله در واقع ،یک مطالعه و بررسی جامع درون سازمانی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق مشاغل و پس

                                                                                          های سازمانی و تهیه فهرستی از تخصصها و مهارتهای موجود در آن سازمان است.

ه تهیه ی فهرست موجودی مهارتها،سیستم اطلاعاتی منابع انسانی و طرح جانشینی از جمله روشهایی است که ب

 وسیله ی آن می توان کم و کیف نیروی انسانی موجود در سازمان را تعیین کرد.

 

 الف:تهیه فهرست موجودی مهارتها
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برای تهیه فهرست مشخصات و ویژگی های نیروی انسانی شاغل در سازمان می توان از فرمهای مختلفی که 

و اطلاعاتی از قبیل خصوصیات فردی،مدارج کارکنان در هنگام استخدام و بعد از آن پر کرده اند،استفاده کرد 

تحصیلی،دوره های آموزشی،سوابق و تجربه های کاری،سمت فعلی،نتایج ارزیابی های عملکرد،سطح حقوق،را 

استخراج نمود و برای تایید درستی یا اعمال هرگونه تغییر در آن،به نظر سرپرستان مستقیم و کارشناسان اداره 

                                                                           امور پرسنل رساند.        

 سیستم اطلاعاتی منابع انسانی 

موجودی نیروی انسانی را می توان با اطلاعاتی که به وسیله ی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی به دست می آید 

 تعیین نمود.

اری صورت می گیرد که هر یک به شکلی در مدیریت منابع تغییر و تحولات بسیامروزه در محیط اجتماعی،

                                                           انسانی تاثیر می گذارد.

استفاده از برنامه های مختلف کامپیوتری برای جمع آوری و پردازش اطلاعات درباره ی منابع انسانی به پیدایش 

نی منجر گردیده و به تدریج جایگزین روش های دستی جمع آوری اطلاعات شده سیستم اطلاعاتی منابع اسا

                                                است.

توانایی فوق العاده کامپیوتر در ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات همچنین در اختیار قرار دادن اطلاعات 

به صورت ابزار بسیار مهمی در آورد و امکان پردازش حجم بزرگی از  مورد نیاز در مدتی بسیار کوتاه،آن را

 اطلاعات را با سرعتی زیاد برای مدیران فراهم ساخت.

اما نباید تصور کرد که یک سیستم اطلاعاتی الزلما محتاج کامپوتر است. سازمان،حتی بدون کامپیوتر نیز می 

 فاده نماید.از آن است تواند سیستم اطلاعاتی سود مند و موثری را طراحی و
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 طراحی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی

 طراحی و راه اندازی یک سیستم اطلاعاتی معمولا در پنج مرحله انجام می گیرد:

 (مطالعه و شناخت سیستم فعلی1

 (تعیین اولویت های اطلاعاتی 2

 (طراحی سیستم اطلاعاتی جدید3

 (انتخاب و نصب کامپوتر )در صورت لزوم(4

 ظ کیفیت سیستم اطلاعات رسانی(حف5

 تاریخچه ی پیدایش مدیریت منابع انسانی 

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی،ساختار و سازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه 

 حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد.

بته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن و به دوران باستان باز میگردد و شواهدی از ال

 تشکیل اصناف و بروز اعتصابات کارگری منظم و سامان یافته در روم و مصر مشاهده شده است.

اتحادیه ها و سندیکاهایی به تحقیقات نشان میدهد که پیشه وران و صنعتگران رومی در قرن هفتم قبل از میلاد 

تشکیل و مهمتر وجود آورده بودند که اعضای آن را اعضای مختلفی مانند صنف مطرب،طلاکار،سفالگر ،کفاش

 میدادند.
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 فرآیند اجتماعی کردن

  

این موضوع که کارکنان،رفتاری را که از نظر سازمان،صحیح و مطلوب است یاد بگیرید و به آن عمل کنند؛بسیار 

ت؛ولی این فراگیری،خود به خود انجام نمیگیرد و مسئولان سازمان باید با تدابیری که اتخاذ می مهم اس

کنند،موجبات آشنایی افراد تازه وارد را با محیط،آداب و اصول حاکم بر سازمان و خو گرفتن به آن فراهم می 

 آورد.

 )اجتماعی کردن افراد تازه وارد قدمی بزرگ در این راستاست.(

تعریفی،اجتماعی کردن فرد فرآیندی است که به وسیله ی آن فرد جدید اطلاعات لازم و کافی را درباره آن  بنا به

سازمانی که وارد آن شده است کسب کند و با قبول اررزشها،هنجارها،و الگوهای رفتاری آن،خود را با اوضاع 

                                                              مطابقت داده،می آموزد که چه باید بکند و چه انتظاری از او میرود. 

هر کارمند تازه واردی باید رفتار خود را تا حدودی تعدیل کند منطبق با قوانین،ضوابط و هنجارهای سازمانی 

 رفتار نماید.

 ا متفاوت اند.ورود به هر محیط جدیدی انطباق با آن را می طلبد،چرا که در شغل جدید،وظایف و مسئولیت ه

 به علاوه فرد تازه وارد باید با رئیس،همکاران و هم قطاران جدیدش رابطه برقرار کند تا در کار خود موفق باشد.

گذشته از اینها به احتمال زیاد آنچه در سازمان ها و در شغل جدید،عملکرد موثر تلقی می شود،مبنا،تعریف و 

 می کرده است دارد.معنایی متفاوت از آنچه فرد تا کنون تصور 
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غییر و تحولی مثلا ارتقا یا حتی انتقال،فرد با مساله ی تطبیق خود با محیط و وظایف جدید تاگر چه در هر 

یعنی زمانی که او از فردی بیگانه به فرذی -مواجه خواهد بود،این مشکل در آغاز ورود فرد به سازمان جدید

 واقب دراز مدت آن مهمتر است.                                                                          حساس تر و آثار و عبسیار –آشنا تبدیل  میشود 

شایان توجه که ورود موفقیت آمیز فرد در سازمان ،و جا افتادن وی،یعنی اجتماعی شدن ،تنها به تطبیق او با 

اف و نیازهای فرد و خواسته های وی از فرهنگ،اهداف و رویه های سازمان محدود نمی گردد و باید اهد

                        سازمان نیز در نظر گرفته شود و برای آن ،پیش بینی های لازم به عمل آید.                                                         

سیت زمان ورود فرد نتایج حاصل از مجموعه ی این تحقیقات حاکی از این است که تشخیص اهمیت و حسا

فرد تازه وارد و ایجاد نگرشی مثبت نسبت به شغل به سازمان و روز های نخستین کار ،در جهت گیری درست 

و سازمان و به تبع آن،طراحی و اجرای برنامه هایی برای اجتماعی کردن و یافتن جایگاه صحیح تخصصی و 

ی نیازهای کارکنان دارد و هم نیل به اهداف اجتماعی آن در سازمان،هم نقش موثری در شناسایی و ارضا

 سازمان را آسانتر می کند.                                                                                                

 معارفه ی مقدماتی

از فرآیند آشنا سازی  خیر مقدم رسمی به فرد و معرفی او به همکاران جدید در اولین روز شروع به کار،بخشی

 او را با سازمان تشکیل می دهد.

برنامه ایی که در نخستین روز کار به منظور آشنا سازی مقدماتی افراد تازه وارد با سازمان تنظیم می 

 گردد،معمولا شامل فعالیت هایی از این قبیل است:

 ای سازمان(آشنا سازی فرد با تاریخچه ،فلسفه وجودی،اصول،اهداف،قوانین،و رویه 1
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(آشنا سازی با مقرراتی از قبیل ساعات کار نحوه ی پرداخت حقوق،شرایط اضافه کاری،و مزایای استخدام در 2

 سازمان

 آشنا سازی فرد تازه وارد با جزئیات وظایف و مسئولیت های شغل جدید(3

 تی از این قبیل(نشان دادن واحد های مختلف سازمان و همچنین نشان دادن رستوران،پارکینگ،و امکانا4

 (معرفی فرد تازه ئارد به همکاران و هم قطاران جدید5

 معمولا مراسم معرفی را سرپرست تازه وارد ،یکی از کازکنان اداره امور پرسنل،یا هر دوی آنها انجام می دهند.

 

 فرهنگ سازمان

به فرهنگ و نظام ارزشی  هرگونه برنامه ایی که برای آشناسازی فرد با سازمان طراحی می گردد باید با توجه

سازمان باشد؛چرا که هر سازمانی ،بنا به فرهنگ و نظام ارزشی خود ،از رفتار صحیح و مناسب،تعریف خاصی 

 دارد.

 پس بدیهی آنچه رفتار مطلوب و پسندیده تلقی می شود در هر سازمانی متفاوت است.

مجموع،جو خاصی را در سازمان به وجود  منظور از فرهنگ سازمان،عوامل و عناصری از این قبیل است که در

 می آورد:

 (آداب و اصولی که اقلب مکتوب و مدون هم نیست و از نسلی از کارکنان به نسلی دیگر منتقل می گردد.1

 (کلمات و کنایات،اشارات و به طور کلی زبان خاصی که فقط برای خود اعضای سازمان قابل فهم است.2
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 فکرها،و ذهنیت های جمعی به خصوصموضع گیری ها ،نگرشها،طرز  (3

(آداب معاشرت و اصول خاصی که بر رفتار و حرکات تک تک اعضای سازمان و روابط اجتماعی میان آنان 4

 حاکم است.

(وجود عرف و سنت خاصی که رعایت آن،رفتار مطلوب و عدم توجه یا بی اعتنایی به آن،رفتار نا معقول و نا 5

 هنجار تلقی می گردد.

عنی شناخت خوب یا بد ،درست یا نادرست،)رفتار صحیح(یعنی رفتار مورد انتظار سازمان از )ارزش(ی

فرد،)هنجار های گروهی( یعنی معیار ها و موازین درون گروهی ای که انتظار می رود رفتار و کردار و معاشرت 

ه،نقش مهمی در فر آیند و مراوده اعضای گروه براساس آن با شد،سه مفهوم مهمی است که مرتبط با یکدیگر بئد

 آشنا سازی فرد تازه وارد با سازمان دارد.                                                                                      

عکس العمل افراد تازه وارد در رویارویی با افراد سازمان،متفاوت می باشد؛یکی ممکن است در بست و به طور 

 بپذیرد، دیگری ممکن است بخش هایی از آن را بپذیرد،یکی ممکن است اصلا آن را نپذیرد. کامل آن را

افرادی که با طبع ارام و انعطاف پذیر،معمولا ارزش ها و موازین سازمان را به راحتی می پذیرند و به سرعت 

معیار های سازمانی را خود را با آن منطبق می سازند،بر عکس افراد ناسازگار و سر کش هیچ یک از ضوابط و 

 نمی پذیرند.

این افراد در اصل واقع، وصله ی نا جوری هستند که رفتار و کردارشان در تضاد یا مغایر با اهداف سازمان است 

 و اغلب چاره ای نیست جز این که دیر یا زود غذر آنها خواسته شود.
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 ر های سازمان را می پذیرند.میان این دو قطب افرادی وجود دارند،که بعضی از هنجارها و معیا

ارزشها و هنجار های محوری را پذیرفته باشند مشکلی پیش نخواهد آمد،زیرا در صورتی که این گروه از افراد،

 بدیهی است که نیل به اهداف سازمان بستگی به پذیرفتن و رعایت هنجارهای اصلی و اساسی آن دارد.

نداند که با ظاهر مورد انتظار به اداره برود،عدم رعایت این امر برای مثال چنانچه کارمندی خود را زیاد مقید 

                          نقش چندانی در شکست  و یا در موفقیت سازمان در نیل به اهدافش نخواهد داشت.                                                      

سازمان ،شناختن ارزشها و هنجار های اصلی و اساسی سازمان پس یکی از اهداف مهم فرایند آشنا سازی فرد با 

 به فرد و سعی در متقاعد نمودن او به پذیرفتن آنهاست.

در قبولاندن این و هنجار ها پا فشاری نماید،بستگی به فلسفه وجودی و و ولی این که تا چه اندازه باید سازمان 

 اهداف سازمان دارد.

که وفا داری مطلق داشته باشند و آداب و ارزش های آن را بی چون و چرا  اگر سازمان خواهان افرادی باشد

بپذیرد و برای حفظ آن بکوشندطبعا فرایند آشنا سازی شکل دیگری به خود می گیرد تا اینکه سازمان خواهان 

 ارائه کنند.                                        افراد آزاد اندیشی باشد که دارای خلاقیت و اندیشه  ی نو بوده،بتوانند روشهای ابتکاری و تازه ایی

در مورد اول،سازمان مصر خواهد بود که کار کنان ،بی قید و شرط تمام ارزشها و هنجار ها را بپذیرد و به آن 

 پایبند باشند.

 ولی  در مورد دوم،تنها پذیرفتن ارزشهای اصلی و محوری سازمان،کافی خواهد بود.
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 و اجرای برنامه های آموزشی به عهده ی کیست؟مسئولیت طراحی 

وظیفه ی آموزش بر عهده ی مسئول یا سرپرست مستقیم آن هاست و معمولا به شکل در سازمان های کوچک 

 آموزش ضمن خدمت برگزار می گردد.

انه در سازمان های کوچک معمولا اداره امور کارکنان یا معاونت نیروی انسانی به صورت واحد مستقل و جداگ

نیست که بخش خاصی ،فقط به  ایی وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد،تقسیم وظایف در آن در حدی

                       طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاص یافته باشد.                                                                             

های بزرگ،غالبا یکی از واحد های اداره امور کار کنان به آموزش و تربیت نیروی انسانی  ولی در سازمان

 تخصص می یابد.

 وظایفی که معمولا به عهده واحد آموزش اداره امور کار کنان گذاشته میشود عبارتست از:

 (تعیین نیازهای آموزشی1

 (تعیین اهداف و سیاست های آموزشی2

قالات،ابزار و وسایل سمعی و بصری ای که در دوره های آموزشی مورد استفاده قرار (تهیه کتاب ها،مجلات ؛م3

 می گیرد.

 (انتخاب مدرسان،مربیان،و سخنرانان مناسب و حائز شرایط برای ارائه مطالب4

 (کنترل و هماهنگ کردن فعالیت های مختلف آموزشی و نظارت بر آنها5

 (ارزیابی دوره های آموزشی6
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                                                       در سازمان است: ی آموزشی بر عهده ی بالا ترین مقام مسئولتصویب طرح ها -

 نتیجه گیری:

 

مدیریت علمی است که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می دهد و مهمترین عامل 

   ا مرگ سازمان ها میباشد.  در حیات رشد و ی

 

انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی ، در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی 

خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است. امروزه، رشد و توسعه سازمانها ، در گرو به 

کارگیری درست منابع انسانی است. نظریه پردازان علم مدیریت با شناخت انسان به عنوان 

زمان، عامل انسانی را به عنوان مهمترین عنصر برای حفظ یک عنصر پیچیده در سا

موجودیت و بقای سازمانها می دانند و توجه روزافزونی به منابع انسانی، به عنوان یک ابزار 

 نیرومند در تغییرو تحولات سازمانی کرده اند . 

ریت به توانمندسازی منابع انسانی، ابزاری است بسیار کارآمد برپایه نگرش تحول ساز مدی

کارگیری آن ، سازمانها می توانند گامهای بسیاربلند و سریعی در مسیر گونه ای که با به

توسعه و رشد بردارند . از آنجا که انسان محور تحولات سازمانی است، برای دستیابی به تراز 

ن رشد بالندگی قابل قبول سازمانی باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت و آنها را از درو

داد که این مهم از راه راهکارهایی مانند: ارتقای سیستم شایسته سالاری، سیستم توسعه 

، سیستم مشارکت، سیستم توانبخشی نیروی انسانی ، سیستم شغلی، سیستم غنی سازی شغلی

عقلانیت رفتاری و ایجاد ذهنیت فلسفی ، امکانپذیر است. همچنین مشارکت کارکنان و توان 
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نها، از فنون جدید برای آزادسازی استعداد و توانش انسان در سازمانها است که بخشیدن به آ

 شامل چهارجزء کلیدی، شامل: قدرت ، اطلاعات، دانش و مهارت و پاداش است. 

 

   


