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 دمه قم

هزاره سوم به سر می بریم که اربابان دانش روان شناسی آن را   در عصر حاضر یعنی در ما

و آثار مدیریتی که  منابع در پایان دوره عصر اضطراب و آغاز دوره افسردگی می دانند و

روزگاری به انسان ها اصطلاح نیروی انسانی اطلاق می شد رویکرد جدید تحت 

ها  سازمان انسانی جایگزین شده است. و به قول ویک صاحب نظر منابع عنوان

آن  انسانیمنابع ، وام داریسازمان و بالندگی هر«ها هستند سازمان انسانی حیات منابع»
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حرکت می کنند که مدیریت بر  سازمان مسیر ارتقای کمی و کیفی در زمانی منابع است. و این

را تعریف و  سازمان افق های دور، باز و روشن و با استراتژی های لازم رسالت با منابع این

 اهداف را تدوین و حرکت ها را تعریف و مسیرها را تعیین کنند.

گرو آمیزه  در مدت حرفه ای ازدر کوتاه وراه وصول به اهداف  در سازمان امروزه موفقیت هر

انسانی است. امروزه به  منابع ، مواد اولیه و مهم تر از همه،مالی منابع کارآمد وسایل کار،

دلیل بی هم تایی، پیچیدگی، گوناگونی و تنوع خاص هر یک از مؤسسات، رشته های تخصصی 

ها و مؤسسات را به حد  ازمانس پدید آمده تا فواید بالقوه هر یک از اجزای تشکیل دهنده

مالی موجود،  منابع اعلای خود برساند. مدیریت مالی می کوشد از طریق استفاده ماهرانه از

را افزایش دهد، مدیریت مواد و مصالح، روش ها و فنونی را به وجود می  یسازمان کارآیی

آورد که استفاده و پردازش مواد اصلی و اساسی را بهینه سازی کند. مدیریت تولید به صنایع 

تولید می پردازد و طراحی تجهیزات کارآمدی را تدارک می بیند و بالاخره 

تعداد نهایی انسان ها برنامه هایی ابلاغ می کند انسانی برای شکوفا ساختن اس منابع مدیریت

 شناسایی شوند و به منصه ظهور برسند. یسازمان تا هدف های فردی و

نظم جدیدی است که در سالهای اخیر ، از ادغام مدیریت   مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نسبت به این حوزه منابع انسانیبا فرایند مدیریت استراتژیک ایجاد شده است . توجه فراینده 

ناشی از این اندیشه است که منابع انسانی ، باید به عنوان یک عامل استراتژیک مد نظر قرار 

گیرد ، نه فقط به دلیل نقش آن در اثر بخشی استراتژی مدیریتی ، بلکه به دلیل نقش بالقوه آن 

ت استراتژیک ، مرکز به طور کلی برنامه ریزی و مدیری.)درایجاد( یک منبع مزیت رقابتی پایدار

ثقل اجرا و تحقق اهداف توسعه ای ، در کشورهای در حال توسعه است . اهمیت پرداختن به 

از آن جهت است که جایگاه کلیدی و نقش استراتژیک منابع انسانی در اثر بخشی و  بحث

ت افزایش بهره وری و کارایی سازمانی و تعالی عملکرد کارکنان ، هنوز برای بسیاری از دس

از سوی دیگر فضای تجاری امروز به گونه ای است که  .اندر کاران اجرایی مشخص نشده است 

نه تنها بالندگی منابع انسانی باید در راستای پشتیبانی ) از ( استراتژیهای تجاری سازمان 

باشد ، بلکه باید نقش محوری درشکل دهی به استراتژی تجاری داشته باشد بر این اساس 

ابی به یک توسعه پایدار در کشور و به دنبال آن در سازمانهای مختلف ، و ضرورت دستی

همچنین لزوم توجه هر چه بیشتر به تأثیر و نقش کلیدی عوامل انسانی در دستیابی به این 

هدف ، ضرورت پرداختن به بحث مدیریت استراتژیک منابع انسانی را روشن می سازد . در این 

ناسب میان استراتژی منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان ، راستا ، ایجاد هماهنگی و ت

موضوعی است که به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار در بهبود عملکرد و بهره 
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وری سازمان ها ، مطرح شده است . پیش فرض اساسی این بحث آن است که : در شرکتهایی که 

ی مرتبط با محیطشان تنظیم ) هماهنگ ( نشده تخصیص استراتژیک منابع شرکت با استراتژ

لذا دستیابی به بهره وری بیشتر و عملکرد مطلوب تر در  است ، عملکرد افت پیدا می کند

مستلزم ایجاد تناسب و هماهنگی بهتر میان استراتژی کلی سازمان با استراتژی سازمانها ،

 .منابع انسانی است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان مسئله  

مندان حوزه منابع انسانی در بیش از دو دهه است که پرسشی عمیق، ذهن متولیان و علاقه

؟ چیستسازمان سازمانها را به خود مشغول داشته است: ارتباط بین منابع انسانی و عملکرد 

های منابع برایان بکر، منابع انسانی را نوعی معماری می داند که مرکب است از سیستم

نعکس های منابع انسانی و رفتار کارکنان، که همگی ممنابع انسانی، شایستگیانسانی، عملیات 

راتژیک کننده توسعه مدیریت سرمایه انسانی استراتژیک سازمان است. بکر الگوی مدیریت است

را به عنوان الگویی که رابطه بین معماری منابع انسانی و عملکرد شرکت را  منابع انسانی
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تمرکز  می دهد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بر عملکرد سازمانیتبیین می کند، پیشنهاد 

حل مسائل های مدیریت منابع انسانی به عنوان راهدارد، نه عملکرد فردی؛ بر نقش سیستم

از  کسب و کار تاکید دارد، نه عملیات منفرد و مجزای منابع انسانی. استراتژی، معنایی فراتر

ری رد. موضوع استراتژی، ساختن مزیت رقابتی پایدار است که امها یا عملکرد مالی داسیستم

 ارزیابی سهم عملکرد منابع انسانی در عملکرد شرکت، مستلزم .بالاتر از عملکرد مالی است

تدوین واجرای سازوکار سنجش عملکرد منابع انسانی است. طراحی و اجرای یک سیستم 

ان ارزیابی متوازن منابع انسانی یاد می سنجش منابع انسانی استراتژیک که از آن به عنو

سازی دهد تا بتوانند در طراحی و جاریشود، اهرم مهمی را در اختیار شرکتها قرار می

لکرد گیری تاثیر منابع انسانی بر عماستراتژی منابع انسانی موثرتر عمل کنند. البته اندازه

ی گیری تاثیر منابع انسانندازههایی برای اشرکت، کار دشواری است. در سالهای اخیر کوشش

ک شغل بر عملکرد شرکت صورت گرفته است. ذهنیت پیشین بر کارکنان به صورت منفرد، بر ی

خاص و بر یک عملیات خاص تاکید می کرد. این باور نیز وجود داشت که با بهبود عملکرد 

هنیت گرچه تا فردفرد کارکنان، به صورت خودکار، عملکرد سازمان بهبود خواهدیافت. این ذ

ای نقش و تاثیر منابع انسانی را عیان می کرد اما از مطرح ساختن منابع انسانی به اندازه

بر استراتژی و اهمیت  0991عنوان یک منبع جدید مزیت رقابتی، ناتوان بود. در دهه 

 ی و نیزهای منابع انسانی تاکید شد و پیچیدگیهای یک معماری استراتژیک منابع انسانسیستم

لکرد، یک سیستم قوی سنجش عم .سنجش ارزیابی متوازن منابع انسانی، موردتوجه قرار گرفت

هایی از سازمان که ارزش خلق می کنند، دو کار انجام می دهد. نخست، از راه تمرکز بر جنبه

ه تصمیم گیریهای منابع انسانی را بهبود می بخشد و در فرایند، بازخوردی فراهم می کند ک

یش و اثر تصمیمات آتی را پتوان با استفاده از آن استراتژی جاری منابع انسانی را ارزیابی می

وی بینی کرد. بنابراین یک سیستم قوی سنجش می تواند به عنوان راهنما و مرجع بهینه کا

بری برای ارزیابی سهم منابع انسانی در اجرای استراتژی عمل کند. دوم، توجیه سیستمی و معت

به  نی نمی تواندرا برای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع فراهم می آورد. واحد منابع انسا

گونه اش را در منابع شرکت توجیه کند، مگر آنکه بتواند نشان دهد چطور قانونی و منطقی سهم

کردن  به موفقیت مالی شرکت یاری می رساند. یک سیستم مناسب سنجش عملکرد، امکان شفاف

گذاری در آن روابط و پیوندها را فراهم می آورد، بنابراین می توان بنیانی را برای سرمایه 

نه و نه به عنوان یک مرکز هزینه که باید هزی –منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک 

ی عملکرد و بهره ورلذا مسئله ای که مطرح می گردد این است که آیا های آن کاهش یابد  بنا کرد
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؟ لذا یا خیرسازمان ارتباط مستقیمی با اموزش ،بهسازی ،مهارت و نگرش منابع انسانی دارد

 سعی  بر آن است که  موضوع فوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 



6 

 

 اهميت و ضرورت مساله

شك دنياي كنوني، دنياي سازمانها است و متوليان اين سازمانها انسانها هستند؛ انسانهايي كه در بي

بدون وجود كنند. سازمانها آورند و اداره ميدمند، آن را به حركت درميكالبد سازمان روح مي

ندارند، بلكه اداره آنها نيز ميسر نخواهد بود. حتي با وجود فنآورشدن تنها مفهومينيروي انساني نه

افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و اي از سختسازمانها و تبديل آنها به توده

ارزشمندترين منبع  راهبردي در بقاي سازمان، كاملاً مشهود است. براين اساس منابع انساني

آيند چراكه به تصميمات سازماني شكل داده، مسايل و مشكلات سازمانهاي امروزي به شمار مي

 بخشند.وري را عينيت ميسازمان را حل نموده و بهره

وري كاركنان و وري سازمانها و توسعة روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهرهافزايش بهره 

باشد. برخي انديشمندان دانش مديريت، از انگيزش به عنوان ان مينيز تقويت نيروي انگيزش آن

 اند.برندة انسان، يادكردهموتور محرك يا نيروي پيش

موفقيت سازمانها تا حد زيادي به روحيات، تلاش، انگيزش و رضايت منابع انساني آنها  

بخشي نيروي انساني آنها بستگي دارد. به عبارت ديگر كارآيي و اثربخشي سازمانها با كارآيي و اثر

وابستگي مستقيمي دارد. نيروي انساني براي ارائه رفتار مطلوب و موردپسند در راستاي اهداف 

يابد مگر سازمان، بايد هم انگيزه داشته باشد و هم درست برانگيخته شود و اين امر تحقق نمي

يت كاركنان، بمنظور هدايت ازطريق شناسايي چراهاي رفتاري يا علل تمايل و دلايل انگيزه و رضا

لايق وشايسته بهنگام از آنها توسط مديرانسازماني واستفادهرفتار آنها به سوي تحصيل اهداف

 مطلوب ومناسب.محيطيباهدف تحقق

رضايت شغلي، علاقه و وفاداري به سازمان و بالندگي كاركنان منوط به ايجاد محيطي است  

. شناسايي عوامل ايجاد رضايت و دلايل نارضايتي كاركنان و آن هستندمتولي و مسئولكه مديران

نيز ارزيابي رضايت شغلي آنان به عنوان اقدامي كليدي درجهت اهداف يادشده، نقشي بسزا و 

 چشمگير دارد.

توجه به پيامدهاي نارضايتي از شغل نظير: غيبت، جابجايي، ترك كار، ... و تأثير آنها بر  

هاي سازماني از يك سو و اثرات روحي و جسمي نارضايتي بر سلامت سازمان و افزايش هزينه

سازد. نارضايتي وري آنان از سويي ديگر ما را به اهميت موضوع رهنمون ميكاركنان و بهره

ساز پيدايش بخشي از شكايتها، كاركردهاي ناچيز، كاهش توليد، كالاي تواند زمينهشغلي مي

 ها و ديگر مشكلات باشد.كاريهاي انضباطي، كمنامرغوب، دشواري

آنچه كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد، اين است كه بهبود منابع انساني تنها  

شود، بلكه از طرق مختلف بايد به توسعة آن پرداخت. با آموزشهاي فني و تخصصي حاصل نمي
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توجه قرار نگيرد، آن سازمان انساني سازمانها، اين موضوع مورد بنابراين اگر در مديريت منابع

 محكوم به فنا است.

مهمترين سرمايه در اين راستا، يكي از راهكارهاي اساسي اين است كه منابع انساني به مثابة 

ريزي به منظور جذب، تأمين و اعتلاي سطح توانائيسازمانها درنظر گرفته شود و در ضمن برنامه

علمي مديريت منابع انساني انجام گيرد. نتيجه اينكه هاي نوين هاي نيروي انساني ازطريق شيوه

وري پايدار دركشور و توليد با كيفيت بالا درسطح كلاس جهاني، رويكرد جهت دستيابي به بهره

 طلبد.سيستمي به منابع انساني و توجه استراتژيك به آن را مي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف پژوهش 

 پژوهش حاضر داراي اهدافي مي باشد كه به شرح زیر است : 

 هدف اصلي:

مديريت مناسب منابع انسانی ميتواند در پيشبرد اهداف ساازمان  -

 موثر بوده و  موجب افزايش کارايی و بهره وری سازمان  گردد.
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نگاارش اقتیااايی مااديريت منااابع انسااانی نتاااي  مطلااوبی در  -

 سازمان به ارمغان می اورد.موقعيتهای متفاوت برای 
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 فرضيه هاي پژوهش 

 :فرضيه اصلي

آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اثربخشی ساازمان ماوثر  مای   -

 باشد.

نگرش اقتیايی منابع انسانی به استفاده از عوامل و امکانات در -

 پيشبرد اهداف سازمانی موثر می باشد.
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 متغيرهاي پژوهش 

 متغير مستقل 

 منابع انسانی 

 متغير وابسته 

 نگرش اقتضایی منابع انسانی -

 آموزش و بهسازی منابع انسانی -

 اثربخشی سازمان-

 رهامتغيتعاريف 

شناستایی ننههتدارن نیترون عبارتستت از  : منابع انسانی 

انسانی متورد نیتاز ستازمان نانبختابن استبخدازناموزش 

  . نتربیت وپرورش

مبتني بر نگرش اقتضايي، كار مدير اين است كهه دريابهد طبق تئوري   :نگرش اقتیايی

تواند به بهتهرين چه روشي، در يك حالت خاص، تحت موقعيت ويژه و در زمان مشخص مي

هها كننهد، زيهرا موقعيهتهاي مديريت مؤثر واقع شود. نتايج تغيير مهينحو براي تأمين هدف

 .اندمتفاوت

بهسااازی از نظاار لغااوی بااه معنااای بهتاار ساااختن،بهبود  :آمااوزش و بهسااازی 

بخشیدن،کامل کردن،پیش بردن،رشد دادن و بالا بردن است.بهسازی سازمانی باه بهتار 

 .ساختن جنبه های انسانی و اجتماعی سازمان توجه دارد

بها اسهتفاده از منهابع خهاص و  عبارت از ميزاني است كه يك سازمان اثربخشی سازمان

ن منابع خود و بهدون فرسهوده كهردن غيهر ضهروري اعضها و جامعهه خهود، بدون هدر داد

 .كنداهدافش را برآورده مي

 

 تاريخچه 
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مندان حوزه منابع انساني در بيش از دو دهه است كه پرسشي عميق، ذهن متوليان و علاقه

 سازمانها را به خود مشغول داشته است: ارتباط بين منابع انساني و عملكرد سازمان چيست؟

هاي منابع انساني، برايان بكر، منابع انساني را نوعي معماري مي داند كه مركب است از سيستم

هاي منابع انساني و رفتار كاركنان، كه همگي منعكس كننده توسعه عمليات منابع انساني، شايستگي

را  انيمديريت سرمايه انساني استراتژيك سازمان است. بكر الگوي مديريت استراتژيك منابع انس

به عنوان الگويي كه رابطه بين معماري منابع انساني و عملكرد شركت را تبيين مي كند، پيشنهاد مي 

دهد. مديريت استراتژيك منابع انساني، بر عملكرد سازماني تمركز دارد، نه عملكرد فردي؛ بر نقش 

ارد، نه عمليات منفرد حل مسائل كسب و كار تاكيد دهاي مديريت منابع انساني به عنوان راهسيستم

ها يا عملكرد مالي دارد. موضوع و مجزاي منابع انساني. استراتژي، معنايي فراتر از سيستم

استراتژي، ساختن مزيت رقابتي پايدار است كه امري بالاتر از عملكرد مالي است. ارزيابي سهم 

نجش عملكرد منابع عملكرد منابع انساني در عملكرد شركت، مستلزم تدوين واجراي سازوكار س

انساني است. طراحي و اجراي يك سيستم سنجش منابع انساني استراتژيك كه از آن به عنوان 

دهد تا بتوانند ارزيابي متوازن منابع انساني ياد مي شود، اهرم مهمي را در اختيار شركتها قرار مي

گيري تاثير منابع اندازه سازي استراتژي منابع انساني موثرتر عمل كنند. البتهدر طراحي و جاري

گيري تاثير هايي براي اندازهانساني بر عملكرد شركت، كار دشواري است. در سالهاي اخير كوشش

منابع انساني بر عملكرد شركت صورت گرفته است. ذهنيت پيشين بر كاركنان به صورت منفرد، بر 

ود داشت كه با بهبود يك شغل خاص و بر يك عمليات خاص تاكيد مي كرد. اين باور نيز وج

عملكرد فردفرد كاركنان، به صورت خودكار، عملكرد سازمان بهبود خواهديافت. اين ذهنيت گرچه 

اي نقش و تاثير منابع انساني را عيان مي كرد اما از مطرح ساختن منابع انساني به عنوان تا اندازه

هاي منابع تژي و اهميت سيستمبر استرا 0991يك منبع جديد مزيت رقابتي، ناتوان بود. در دهه 
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انساني تاكيد شد و پيچيدگيهاي يك معماري استراتژيك منابع انساني و نيز سنجش ارزيابي 

متوازن منابع انساني، موردتوجه قرار گرفت. يك سيستم قوي سنجش عملكرد، دو كار انجام مي 

ند، تصميم گيريهاي منابع هايي از سازمان كه ارزش خلق مي كندهد. نخست، از راه تمركز بر جنبه

توان با استفاده از آن انساني را بهبود مي بخشد و در فرايند، بازخوردي فراهم مي كند كه مي

استراتژي جاري منابع انساني را ارزيابي و اثر تصميمات آتي را پيش بيني كرد. بنابراين يك 

اي ارزيابي سهم منابع سيستم قوي سنجش مي تواند به عنوان راهنما و مرجع بهينه كاوي بر

انساني در اجراي استراتژي عمل كند. دوم، توجيه سيستمي و معتبري را براي تصميمات مربوط به 

اش را تخصيص منابع فراهم مي آورد. واحد منابع انساني نمي تواند به طور قانوني و منطقي سهم

قيت مالي شركت ياري مي در منابع شركت توجيه كند، مگر آنكه بتواند نشان دهد چگونه به موف

رساند. يك سيستم مناسب سنجش عملكرد، امكان شفاف كردن آن روابط و پيوندها را فراهم مي 

آورد، بنابراين مي توان بنياني را براي سرمايه گذاري در منابع انساني به عنوان يك منبع 

لذا مسئله  بد  بنا كردو نه به عنوان يك مركز هزينه كه بايد هزينه هاي آن كاهش يا –استراتژيك 

اي كه مطرح مي گردد اين است كه آياعملكرد و بهره وري سازمان ارتباط مستقيمي با اموزش 

،بهسازي ،مهارت و نگرش منابع انساني دارديا خير؟ لذا سعي  بر آن است كه  موضوع فوق مورد 

  بحث و بررسي قرار گيرد.

  

 

 

 

 منابع انساني، پايههاي اساسي رشد و تعالي سازمان

دهد از هاي اساسي رشد و تعالي سازمان مجموعه دستاوردهاي علمي نشان ميمنابع انساني، پايه

 هاي پيچيده، محصول خلاقيت و نوآوريترين فناوريترين لوازم گرفته تا پيشرفتهساده

http://beheshtnet.blogfa.com/post/1348/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
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ت. هاي متمادي بر اساس دانش و ارتقاء فكري انسان خلق شده اسانديشمنداني بوده كه طي سال

اصلي  دهد كه از آن به عنوان عاملن پايه اصلي ثروت هر كشور را منابع انساني تشكيل ميبنابراي

، نقش شوند. با اين شرايطشود و منابع طبيعي و مادي به عنوان عوامل تبعي ناميده ميفعال ياد مي

 دي تامنابع انساني نه تنها در سطح سازماني بلكه به صورت كلي از سطح يك واحد كوچك اقتصا

ظ سطح ملي ارتقا و گسترش پيدا كرده است. عناصر متعددي در الگوي توسعه نقش انسان لحا

دم وري به اين مفهوم كه مرشود كه جا دارد به برخي عناصر اصلي آن پرداخته شود: الف: بهرهمي

 رآمدوري خود را ارتقا بخشيده و در فرآيند درآمدزايي، اشتغال و كسب دبايد بتوانند سقف بهره

ساوي بيشتر مشاركت فعال داشته باشند. ب: برابري به اين معنا كه مردم بايد از بخت و شرايط م

 ايها بايد به گونهها برخوردار باشند. موانع موجود از سر راه فرصتبراي دسترسي به فرصت

ين ا مند شوند. ج: توانمندسازي بهبرطرف شود كه مجموعه اجزاي نيروي انساني از منابع آن بهره

محوري توسط مردم در جريان فرآيند زندگي آنها شكل معنا كه توسعه و رشد بر اساس دانش

سازي باشد. انواع هاي بعدي هم قابل ذخيرهاي كه اين منابع علمي براي نسلگيرد، به گونه

باشد به هاي گوناگون متمايز ميها از آنجا كه نقش راهبردي نيروي انساني در سازمانسازمان

ه در اين ها پرداخت كنظور تبيين و تشريح اين فرآيند لزوماً بايد به ابعاد و يا نقش ظاهري سازمانم

ردولتي( هاي انتفاعي و صنعتي)غينماييم: الف: سازمانها را به دو دسته كلي تقسيم ميميان سازمان

د شويي اطلاق ميهاهاي انتفاعي و صنعتي به سازمانهاي غيرانتفاعي)دولتي( سازمانب: سازمان

 ترين واحدها شامل كوچكاند و اين نوع سازمانكه به منظور كسب درآمد بيشتر شكل گرفته

باشد كه راهبرد نيروي انساني آن بر اساس هاي بزرگ و تجاري مياقتصادي تا شركت

رده  نتريگيرد و نيروهاي انساني اعم از مدير تا پايينگذاري شكل ميگرايي و يا سرمايهتخصص

هايي نهاي غيرانتفاعي به سازمانمايند. سازماناداري بر اساس يك تقسيم كار متناسب همكاري مي

 شود كه ساختار اداري آنها كاملاً دولتي است و تمام نياز آنها به صورت كامل از بودجهاطلاق مي

ين نوع ترين بحث فرآيند و توسعه نيروي انساني به اشود كه مهمعمومي كشور تامين مي

 هايي كه بهريزان سازمانشك مديران و برنامهگردد. سازمان و منابع انساني بيها برميسازمان

 اند از نقش مهم منابع انساني در رشد و توسعه مطلعريزي درازمدت شهرهنگري و برنامهآينده

، با روحيات دانند كه سازمان يعني جمعي از كاركنانانديش به خوبي ميباشند. مديران ژرفمي

علايق، افكار، دانش و شرايط فيزيكي متفاوت كه بدون آنها سازمان هرگز وجود خارجي پيدا 

و  هايي چون خلاقيت، نوآوريكند. اين تداوم حيات سازماني و بالندگي آن وابسته به زمينهنمي

به  شرايطيتواند منجر به نفوذ روزافزون سازمان در جامعه شود. تحقق چنين توسعه است كه مي

ر و ترين اين عوامل جايگاه و نقش انكارناپذيعلل و عوامل گوناگوني بستگي دارد كه از جمله مهم

سازمان به  باشد بنابراين اگر بهترين راهبردهاي مديريتي و فناوري نوين درويژه نيروي انساني مي
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ر و فرآيند مطلوبي دكار رود، اما سازمان فاقد راهبرد صحيح منابع انساني باشد هرگز محصول 

هايي شرطخروجي آن به دست نخواهد آمد. حضور نيروي انساني موفق و كارآمد مستلزم پيش

پردازيم. الف: جذب ب: تربيت و آموزش ج: حفظ و ترين آنها ميباشد كه به اختصار به مهممي

 امري ضروريها نگهداري الف: جذب( براي انتخاب و استخدام نيروي انساني جلب توجه برترين

قش است. بنابراين در يك زمان سالم علاوه بر موضوعاتي همانند منابع مالي، تجهيزات و غيره به ن

شود. در جذب نيرو شرايط را اي داده ميالعادهمحوري اهميت فوقنيروي انساني بر اساس دانش

 يابند. در حقيقت اي فراهم كرد كه افراد با علاقه و افتخار در محل كار خود حضوربايد بگونه

ر، امنيت سلامت، تعالي، رشد و توسعه سازمان رابطه مستقيمي با شرايط فيزيكي، رواني، تعلق خاط

را بر  هايي كه نيروي انساني خودشغلي و تامين مالي نيروي انساني دارد. معمولاً كاركنان سازمان

اعث د و آنها به خلاقيتي كه بنمايند در جايگاه اصلي سازمان نقش دارنمحوري جذب مياساس دانش

گرا قنمايند توفينمايند. اين دسته از كاركنان خوب تجربه كسب ميحركت سازمان شود كمك مي

كه  دهند و به هر قسمت از سازمانتر انتقال ميهستند و دانش و تجربيات خود را به سطوح پايين

رش رند. ب: تربيت و آموزش( در نگگيترين زمان ممكن شيوه كار را فراميجابجا شوند در كوتاه

ه نوعي شود بلكهاي پيشرفته، آموزش و تربيت نيروي انساني نه تنها هزينه محسوب نميسازمان

شود. آموزش و تربيت به عنوان يك ضرورت سازمان را از گذاري براي آينده تلقي ميسرمايه

هاي قابل تربيت افراد با قابليت حالت ايستايي خارج و به سمت پويايي پيش خواهد برد. تلاش براي

ش قبول در تمام سطوح سازماني امري انكارناپذير است كه اين مهم سازمان را در رسيدن به اهداف

بسيار ياري و كمك خواهد نمود. اما اگر از اين اصل مهم غفلت شود سازمان به مرور زمان به 

د از امكانات ه به بهبود فرآيند كار بينديشنافتد و كاركنان به جاي اينكها و سقوط ميورطه نابرابري

 كنند و از آنجايي كه از دانش و تكنولوژي روز عقبآن براي كسب درآمد بيشتر استفاده مي

هاي كاري خود را از دست داده بلكه از درون هم تهي مانند به مرور زمان نه تنها انگيزهمي

 ندگان شده و برخي مواقع تا از هم پاشيدگيكنگردند كه نهايتاً منجر به نارضايتي مراجعهمي

هاي موفق است رود. توانمندسازي كاركنان از جمله اصول بديهي سازمانسازمان هم پيش مي

ت كه گويد: بهترين فرهنگ زماني شما اين اسچنانچه مديرعامل شركت كرايسلر در اين زمينه مي

سازد ي است كه شما را از ديگران متمايز ميكاركنانتان را توانمند سازيد و آموزش دهيد و اين چيز

و  شود. ج: حفظ و نگهداري نيروي انساني( در تئوريو سبب پيشتازي شما در صحنه رقابت مي

 اي استراتژيكراهبرد منافع ملي، سازماني و حتي فردي اصل حفظ و نگهداري به عنوان نقطه

شود كه نگهداري ماعي نيز بيان ميوگوهاي اجتها و گفتشود. اين مهم در محاورهمحسوب مي

ي تر از به دست آوردن آن است. حال اگر با اين بينش به حفظ و نگهداري نيروي انسانچيزي مهم

ها پس ها و شركتكارآمد توجه شود بسياري از مشكلات سازمان حل خواهد شد. معمولاً سازمان
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وند شوي انساني ماهر و كارآمد مياز طي يك فرآيند دشوار و طولاني موفق به جذب و آموزش نير

د. در دهناما متأسفانه در برخي شرايط قادر به حفظ اين سرمايه نبود و آن را به راحتي از دست مي

رهاي شرايط كنوني در بسياري از كشورهاي جهان سوم الگوي استفاده از منابع انساني در ساختا

ي كنيم كه از همه توان نيروهامشاهده مي سازماني از جايگاه و ارزش واقعي خود فاصله گرفته و

شود هاي جزيي استفاده مطلوب نميانساني اعم از مدير و كارشناس و كاردان در اثر اختلاف سليقه

 شوند، حال آنكه سازمان براي هراي از شرايط دشوارتر آنان مجبور به ترك سازمان ميو در پاره

ار اند در زمان مقتضي از بازده مطلوب آن برخوردعنصر انساني خود هزينه گزافي نموده تا بتو

ا گذارد كه نتايج آن در درازمدت هويدشود. اين جريان خسارت فراوان پنهاني را از خود بر جاي مي

ر شود. در حالي كه اين موضوع در كشورهاي پيشرفته و حتي برخي كشورهاي جهان سوم و دمي

تري برخوردار است. به عنوان مثال در كشور مراتب مناسبيا در حال گذار، از وضعيت به

ان شمندي مناسب از نيروهاي انساني در مشاغل تخصصيهندوستان به منظور حفظ ثبات و بهره

 شود و احتمال دارد پس ازهاي سياسي محسوب ميفقط پست وزرا و نمايندگان به عنوان پست

سازماني صرفاً تخصصي و  هاي مديريتي وانتخابات دستخوش تغيير شود، اما ديگر بخش

ها به جز جايي و عزل و نصب نيروي انساني در اين بخشبهگردد كه جاكارشناسي محسوب مي

 مواردي كه داراي فسادهاي مالي و اجتماعي باشند بسيار سخت و دشوار است كه اكنون آن هم در

ش ذيرد. افزايپقالب يك كميته كارشناسي و با تطبيق شرايط در حفظ منافع ملي صورت مي

وري توانيد به كمك اقدامات زير، اقدام به تعريف، سنجش و توسعه بهرهوري سازمان ميبهره

ار و بندي كهاي آن براي سنجش و طبقهگيري را بياموزيد و از روشنمونه -سازماني خود نماييد: 

ي انساني، نابع، نيروكاربرد و كارآيي م -همچنين تجزيه و تحليل پيشرفت كارتان استفاده نماييد. 

، مواد هاي عملكرد در قبال نيروي انسانياز شاخصه -آلات را تعيين كرده و بسنجيد. مواد و ماشين

راي هايي ساده باز شيوه -يك شاخص جامع عملكرد تعيين نماييد.  -آلات استفاده كنيد. و ماشين

 ي را براي كاركنان خود تدوينوريك برنامه افزايش بهره -وري خود استفاده كنيد. رشد بهره

نچه هاي خدماتي و توليدي، از آسعي كنيد تمامي مديران و سرپرستان در تمامي سازمان -نماييد. 

رد اول و ايد استفاده نمايند. آيا ايجاد تيم مفيد است؟ كار تيمي ضعيف در موتدوين و طراحي نموده

كاهد، وري بتواند از بهرهي نامناسب، نه فقط ميچهارم ريشه دارد. كار بيش از حد و استفاده از زمان

د. براي حذف گذاربلكه بر توانايي كاركنان شما و تمايل آنها براي همكاري با يكديگر تاثير منفي مي

دهند از وري زماني شما را كاهش ميموانعي كه مانع از همكاري كاركنان شده و در عين حال بهره

هداف تدوين ا -ستفاده مناسب از منابع براي تحقق يك هدف جمعي ا -هاي زير بهره بگيريد: شيوه

ساندن به حداكثر ر -ها تامين مواد مورد نياز براي ديگر پروژه -كاري حتي از زبان مربيان غيرفني 

هتر منابع دستيابي سريع به نتايج مديريت ب -به حداكثر رساندن شانس موفقيت  -تعهد كاركنان 
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ته هستيد. يافجه به شغلي كه داريد نيازمند مديريت صحيح منابع اختصاصيافته بدون تواختصاص

انند به اند تا بتوهاي مديريتي را آموزش نديدهكند كه مهارتمشكل اصلي در قبال كساني بروز مي

ن ها براي انجام دادشكلي جامع، كارآمد و اثربخش، منابع در اختيار را مديريت نمايند. برخي روش

 -آمد كاهش زمان غير كار -تر و بهتر مديريت منابع كمك به يادگيري سريع -ارتند از: اين كار عب

ايج پرداختن به مشكلات ر -پرداختن به مشكلات غيرمنتظره  -ها واگذار كردن صحيح مسئوليت  
 

 آموزش و بهسازي منابع انساني:

شده كه با هدف افزايش  ريزيعبارتست از : مجموعه كنشهاي هدفمند، از پيش تعيين شده و طرح

رفاه و اثر بخشي فرد و سازمان، بطور مداوم و نظامند و به بهوبد و ارتقاي سطح دانش، مهارت 

 پردازد.و نگرشهاي معطوف به بهبود عملكرد شغلي حال و آينده كاركنان مي

 

 فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني  نقش و اهميت

تعيين نيازهاي آموزشي نقطه آغاز هر نوع آموزشي است كه با توجه به نقش و تأثيري كه در اثر 

هاي مختلف آموزشي گيري در زمينهبخشي و نيز فراهم آوردن مبنايي براي ارزيابي و تصميم

اي مهمتر از آن ) نياز سنجي ( در فرآيند ههيچ وظيف» ( گفت:  0991توان همسو با راملد ) دارد مي

بدون ترديد نيروي انساني يا عامل انساني شريفترين، مهمترين و «.آموزش و بهسازي وجود ندارد

ترين عامل بين عوامل و منابع توليد مي باشد، اين عامل به همراه و امكانات مادي به با ارزش

و محصولات با حداكثر كارآيي به مردم و جوامع  هاي سازمانها كه ارايه بازدهاطارف و خواسته

بخشد. عامل شغلي در سازمانها و ديگر مؤسسات بصورت كالاها و خدمات است، جنبه تحقيق مي

كامل كليه افراد و كاركنان شاغل در سازمان اعم از مديران، متخصصين، كارشناسان، كارمندان و 

 اي مختلف شغلي مي باشد.كارگران در رده

زه رشد و تعالي سازمانها و مؤسسات در گرو و بكارگيري صحيح منابع انساني است و امرو

انسانها در زمانهاي خالص ايفاگر نقسها و وظايف گوناگوني مي باشند.بنابراين منابع انساني 

سازمان اعم از مديران، سرپرستان، كارشناسان و ساير كاركنان، منابع ديگر را تلفيق، تركيب و 

كند.سازمانها منهاي منابع انساني در به اهداف سازمان هماهنگ، يكپارچه و مجهز ميبراي نيل 

واقع يعني هيچ و هيچ ارزشي ندارند، انسان مهمترين سرتآ سازمان است، چنانچه عامل انساني 

ها، ماشين آلات، ماند يعني عوامل و امكانات چون ساختمانسازمان را حذف كنند، آنچه باقي مي

http://www.arshadanmodiryat.blogfa.com/post-75.aspx
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باشد و پيشيزي ارزش ندارد، انسان است كه به و ... كه به فوري خود قابل استفاده نميتجهيزات 

برد، انسان ا در جهت ارتقاء بهبود تكامل زندگي خويش بهره مي9دهد و از آنهآن روح مي

ها و صورتهاي سود و بزرگترين و با ارزش ترين دارايي يك سازمان است كه هرگز در ترازنامه

و مؤسسات منعكس نمي شود در جايي كه سودآوري يازمان با انسان است و  زيان شركتها

 انسانها پشتوانه مطمئن مستحكم براي كسب موفقيت سازمانها هستند.

اگر اولين جريان رشد و تعالي سازماني را انسانها يا منابع انساني آنها بشمار آوريم، آموزش و 

باشد. آموزش نوعي توسعه و بهبود سازماني مي بهسازي منابع انساني در بين جريان در رشد و

گردد كه چنانچه بدرستي و گذاري مفيد و يك عامل كليدي در توسعه محسوب ميسرمايه

اي داشته باشد... آموزش تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظهريزي و اجرا شود ميشايستگي برنامه

سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح  و بهسازي منابع انساني يك اقدام راهبردي است كه در

وري سازماني باعث بهبود و توسعه سازماني و در سطح ملي و حتي فراملي منجر به افزايش بهره

توان سودآوري آموزش و بهسازي منابع انساني را يك فرآيند دو طرفه بين گردد. در كل ميمي

 عت خواهند برد:فرد و سازمان دانست كه هر دو طرف به شرح جدول ذيل منف

 

 عامل

 نتايج
 

1 2 3 4 5 6 7 

 افزايش انگيزش فرد

افزايش 

رضايت 

 شغلي

مسئوليت 

 پذيري
 خودباوري

اعتماد به 

 نفس

كاهش 

 ضايعات
 تأمين نيازها

 سودآوري سازمان

 بهبود

 دانش

بهبود 

 مهارت

شناسايي 

اهداف 

 سازماني

توسعه 

 سازماني

گيري تصميم

 اثر بخش

افزايش 

وري و بهره

مسئوليت 

 پذيري

بنابراين اهميت مقوله و پروژه نياز سنجي يا برآورد و تعيين نيازهاي آموزشي منابع انساني از 

شود كه شناخت و تحليل اثر بخشي نيازهاي آموزشي، پيش نياز يك سيستم آنجا ناشي مي

در واقع  ريزي آموزش كاركنان وآموزشي موفق است و تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه

نخستين عامل ايجاد و تضمين اثر بخش كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام 

ريزي به عنوان نقشه اثر بخشي و تبعاً ساير فعاليتها فراهم تري براي برنامهشود مبناي عيني

 .خواهد شد
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تعيين نيازهاي تحليل اثر بخشي نيازهاي آموزشي، پيشنياز يك سيستم آموزشي موفق است و 

ريزي كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش اولين گام برنامه

ريزي آموزش؛ آموزش و بهسازي است يا به عبارت ديگر گام اول يا به عبارتي خشت اول برنامه

انجام شود  رزي وبندي نيازهاي آموزشي است كه اگر بدرستي طرحتعيين، شناسايي و اولويت

تمهيدي مهم و اساسي براي اثر بخشي كاركرد آموزش و بهسازي منابع انساني و تبعاً اثر بخشي 

با توجه به اهميت مقوله نياز «رود كج تا ثريا ديوار مي» سازمان خواهد بود و در غير اينصورت 

ان شد سنجي آمزش در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني كه قبلاص به طور مشروح بي

مجري اين پورژه برآنست تا از ديدگاهي كاملاص متفاوت و با استناد به اهداف بلند مدت و 

استراتژيكي شركت اذين خودرو و همچنين با توجه به روند تغييرات فناوري در چند سال اخير و 

آينده؛ اولاص وضعيت مطلوب دانش، مهارت و نگرش مشاغل موجود در اين شركت را تعيين 

انها را اولويت بندي نموده و سپس وضعيت موجود و عملكرد واقعي مشاغل را در سه سزح كرده، 

دانش، مهارت و نگرش تعيين كرده و بر اساس فاصله بين نيازهاي معياري ) وضعيت مطلوب( و 

نيازهاي هنجاري ) وضعيت موجود ( كمبودها و نقايص و نيازهاي آموزشي را تعيين، آنها را 

 اي مناسب طراحي كند.براي رفع آنها برنامهاولويت بندي و 

 

 انساني منابعاهداف آموزش 

 كرل و كوزميت معتقدند :

اهداف آموزش مشخص مي كند انواع ، سطوح مهارت ها ، توانايي ها ، دانش و نگرش شركت 

 كنندگاني كه برنامه كامل آموزش آنها را در بر مي گيرد و هدف هاي مهم آموزش عبارتند از :

كمك به تصميم گيري راجع به روش هاي مناسب بر فعاليت كاركنان و نيازهاي مربوط به  -0    

 دگرگوني.

اهداف آموزش آنچه كه انتظار مي رود از آموزش دهنده و هم آموزش گيرنده را روشن مي كند  -2

. 

 اهداف آموزش مبنايي را براي ارزيابي برنامه بعد از اجراي آن فراهم مي كند . -3

 و كوزميت : شش هدف مهم آموزش را بدين ترتيب بيان مي كنند : كرل
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 -4        ترفيع شغل -3        به روز كردن اطلاعات كاركنان -2               بهبود عملكرد -0

 حل مسائل

 آشنا سازي كاركنان جديد با اهداف سازمان -6     آماده سازي براي ترفيع -5

 

 

 نيروي انساني :فوايد و مزاياي آموزش 

به طور كلي از مطالعه منابع در دسترس مي توان فوايد و مزاياي آموزش كاركنان را به شرح ذيل  

 بيان داشت كه در برگيرنده فوايد سازماني ، اجتماعي و فردي كاركنان مي باشد .

 تسهيل در راه نيل به اهداف سازماني . -0

جلو گيري از تداخل وظايف و مسئوليت ها و دوباره ايجاد هماهنگي در نحوه انجام كارها و  -2

 كاري ها در سازمان .

 شكوفا كردن استعدادهاي نهفته كاركنان و تقويت روحيه و ايجاد ثبات در سازمان -3

 كاهش در نظارت هاي مستقيم و غير مستقيم . -4

هنجار و تقليل ايجاد رضايت شغلي و كاهش ميزان تمرد و كشمكش و غيبت و ساير رفتارهاي نا -5

 سطح هزينه ها و حوادث .

تقليل ميزان هزينه هاي عمومي و بهبود كمي و كيفي محصولات و يا خدمات ارائه شده توسط  -6

 سازمان .

تقويت حسن وفاداري و ايجاد حس انعطاف پذيري لازم و همبستگي كاركنان نسبت به سازمان  - 1

. 

سطح زندگي كاركنان از طريق ارتقاي شغلي و تامين ايجاد اعتبار و ارزش كاركنان و ارتقاي  -9

 آتيه آنها .

 ايجاد زمينه رشد و موفقيت در امور شغلي ، اجتماعي ، انفرادي ، خصوصي . -9
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 كمك به افزايش كارآيي فردي و اثربخشي سازماني . -01

 

 نگرش اقتیايي مديريت

براي انجام دادن كارها وجود ندارد.  مديران پي بردند كه يك راه بهتر يگانه 0965بعد از سال هاي 

بنابراين نگرش اقتضايي در مديريت مطرح شد. اين نگرش كه به آن نگرش موقعيتي نيزگفته 

كشد و اساس اين نگرش بر را با خود يدك مي« هر چيزي به موقعيت بستگي دارد.»شود شعارمي

ان بهترين راه وجود ندارد. وقتي اين استوار است كه يك الگوي مديريت براي همه موقعيتها به عنو

مديري كه درنگرش اقتضايي آموزش ديده است با موقعيتي روبه رو شود از خود خواهد پرسيد: 

به اختلاف ها و پيچيدگيهاي موقعيت آگاهي  اين مدير« چه شيوه اي در اين جا بهترين است؟»

 اقدام را انجام دهد.خواههد يافت و سعي خواهد كرد متناسب با اين موقعيت، بهتهرين 

  

 اصل مهم نظريه اقتیايی:

اصل مهم نظريه اقتضايي ايهن است كهه در مديهريت چيهزي بهه نهام بهترين شيوه وجود ندارد.هيهچ 

برنامه ،ساختار سازماندههي ،سبك رهبري يا شيوه كنترلي كه متنهاسب با همه موقعيت ها باشد 

  چون موقعيت ها مختلف است نتايج نيز فرق مي كند. وجهود ندارد.نگرش اقتضايي بر آن است كه

هاي جديد هاي كلاسيك، نئوكلا سيك و نگرشدر واقع در نگرش اقتضايي، مديران از همه نظريه

كنند. نكته مهم درنگرش اقتضايي اين است كه بايد مديريتي براي حل مسايل خود استفاده مي

يك موقعيت را بهتر بشناسند، آن را درك كنند و قبل مديران مهارت اداركي خود را پرورش دهند تا 

از اتخاذ تصميم، نگرش مناسب بها موقعيت را بيابند و آن را به كار گيرند كه براي اين منظور بايد 

سه متغيير الزامات خارجي سازمان، فناوري )فنون بهه كار رفتهه بهراي توليد يا ارايه كالا و خدمات( 

كار مي كنند، را مدنظر داشته باشند.از آنچه درمورد نگرش اقتضايي در و افرادي كه در سازمان 

تواندهمواره مديريت وضعي، يا توان دريافت كه مديريت اثربخش و كارسازميمديريت گفتيم مي

 اقتضايي باشد.

  

  

 تئوری اقتیائی فيدلر :

تئوري اقتضائي فيدلرهواداران معروفي چون پاول هرسي و بلانچارد ، وروم ويلتون نيز داشته     

است. تئهوري اقتضائي همهان تئوري تأثيهر متغير ه بر سازمان است . اين تئوري به اين مي پردازد 
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راه وروش  كهه همهواره براي انجام كارها تنها يهك راه بهه عنهوان روش بهرتهر وجهود نهدارد بلكه

اداره سازمان بستگي به نوع و شيهوه رهبهري دارد كه اين نوع و شيهوه رهبري خهود وابستهه بهه 

يهك سهري متغيهرهاي محدود كننده دورني و بيروني است. متغيهرهاي محهدود كننده ممهكن است 

اء سازمان به شامل اندازه سازمان ،چگونگي انطباق با محيط اطراف، تفاوت منابع ، و ميزان اتك

 تكنولوژي مي باشد.

  

 چهار تفکر مهم در تئوری اقتیائی عبارتند از :

 در مدیریت یک شیوه جهانی و بهترین شیوه وجود ندارد. -0    

 طراحی یک سازمان و زیر مجموعه های آن می باید متناسب با محیط باشد. -2    

سازمان های قوی سازمانهائی هستند که نه تنها بیان خودشاان با محیط تنااسب ایجااد  -3   

 می کنند بلکه بین اجازاء درونی شان و زیار مجموعه شان نیز به دنبال تناسب اند.

نیاازهاای سازماانای زماانای بخاوبی ارضاء می گردد کاه شیاوه رهبری مبتنی بر  -4   

 ان باشد.وظائف و خواست پیرو

بر اساس رویکرد اقتضایی،تلاش می شود تا واکنشهای مدیریتی با مسائل و فرصتهای    

منحصر به فرد وضعیتهای گوناگون، هماهناگ گردد.استفاده از رویکرد اقتضایی، اهمیت خاصی 

در مدیریت امروز دارد؛ باه طوری کاه کاربارد این رویکرد باه هماه وظایاف مدیریتی تسری 

است.مثلا مفهوم بوروکراسی از نظر ماکس وبر، برای معرفی شکل مطلوب ومناسب  یافته

سازمان مطرح شد؛ ولی اگربا نگرش اقتضایی باه طرح بوروکراتیاک سازمان نگریستاه شود، 

 ایان طرح فقط به مثابه یکی از الگوهای سازماندهی قابل استفاده است؛

عیات معین، باه عاوامل چنادی بستگی دارد؛ از یعنی انتخاب بهترین ساختار برای هار وض   

راهبردی که سازمان دنبال می "و "فن آوری عماده سازمان"، "میزان تغییرات محیطی"جمله 

با توجه به این عوامل، فقط   “.شبکه های قدرت و کنترل در سازمان"و  "اندازه سازمان"،"کند

ابل پیش بیانی باشد و اندازه آن بزرگ هنگامی که محیط نسبتاً پایدار بااشد و عملیات آن ق

باشد، استفااده از ساختار بوروکراتیک، بهترین کارکرد را خواهاد داشت؛ یعنی در سایر 

 وضعیتها باید از گزینه های دیگر ساختاری استفاده شود.
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در واقاع بر مبناای رویاکارد اقتضایی ، ساختااری کاه باارای یاک سازماان مفیاد است، مماکن 

آنچه که در "سات بارای یاک ساازمان دیااگر فااقاد مطلوبیت باشاد و حتای گفتاه می شود ا

 ."یک زمان خوب عمال می کناد، ممکن است در آینده )به دلیل تغییر مقتضیات( خوب عمل نکند

  

 

 

آثار برخی از متغيرهای مشهور اقتیايی در تعيين موقعيت 

 مديريت:

افراد هرسازمان دلالت دارد و تأثیرعمده ای بر نحوه عملکرد اندازه سازمان: بر تعداد  -1

مدیران دارد؛ زیرا هار انادازه سازمان افازایاش یابد، مسأله ایجاد هماهنگی در آن نیز افزایش 

نفره باید از ساختار ویژه ای استفااده  01می یاباد، بارای ایجااد هماهنگی در یک سازمان 

 نفره بسیاار متفاوت است. 01111ی یاک سازماان شود که با ساختاار مناسب برا

تکراری بودن فن آوری تولید:هرسازمانی برای رسیدن به اهداف خود از نوعی فن آوری  -2   

استفااده می کند که باه منظور تبدیال ورودی به خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر فن 

هبری، و سیستم های کنترلی ماورد نیاز آوری تکراری باشد، ساختارهای سازمانی، سبکهای ر

 سازمان با آنچه که در سازمانهای دارای فن آوری غیر تکراری مورد نیاز است، تفاوت ندارند.

عدم اطمینان محیطی : میازان عادم اطمیناان نااشی ازتغییاارات مستمردرمحیطهای  -3    

اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،فن آوری و سیاسی بر فراگرد مدیریت اثر می گذارد. آنچه که برای 

یک محیط پایادار و قابل پیش بینی خوب کار می کند، ممکن است برای یک محیط غیار قاابال 

 ر حاال تحول سریاع و مستمر، کاملاً نامنااسب باشد.پیش بینتی و د

. تفاوتهای فردی: افاراد از حیاث میازان تماایل باه رشد، مایازان بلوغ، استقلال، تحمل 4    

اباهام و انتاظارات و نظایار آن باا هم تفااوت دارند. ایان گوناه تفاوتها بویژه هنگامی اهمیت 

توجاه باه وضعیات نیااروی اناسانی، ازمیاان روش های  می یابناد کاه مدیار بخواهد با

 انگیزش، سبکهای رهبری و طراحیهای شغلی، گزینه های مناسبی را به کار گیرد

    

با عنایت به تناسب شرایط محیط با شیوه سازماندهی ورفتارنگرش اقتضایی قانونمندی زیر 

 را توصیه می کند:
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در صورتی که شرایط زیر در سازمان برقارار باشد سازمانادهی و مدیریت آن باید بر -0   

 مبنای اصول ثابت و مکانیستیک اعمال شود:

 الف:محیط خارجی سازمان تقریبا مشخص و ثابت باشد.   

 ب:اهداف کاملا تعریف شده و مشخص باشد.   

 تکنولوژی تقریبا یکنواخت،ساده و ثابت باشد.-ج   

 د:فعالیت ها یکنواخت و کارایی هدف اصلی باشد.   

ه:تصمیم گیری برنامه ریزی شده،هماهنگی و کنترل در چهارچوب سلسله مراتب کاملا    

 مشخص شده باشد.

در صورتی که شرایط زیر در سازمان برقرار باشد سازماندهی و مدیریت آن بهتر است به -2

 ود:صورت قابل انعطاف و ارگانیک شاکل داده ش

 الف:محیط سازمان تقریبا نا مشخص و در حال تغییر باشد.   

 ب:اهداف متنوع و همیشه به تغییر مواجه باشید.   

 ج:تکنولوژی پیچیده و متغیر باشد.   

د:تصمیم گیری موردی و آنی،هماهنگی . کنترل بر کبنای توافاق متقابل صورت گیرد و    

 و بیشتر منعطف باشد. سیستام کماتر بتر مبناای سلسله مراتاب

 

 مديريت منابع انساني و نگرش اقتیايی

ها سيستم بازي هستند كه جهت تحقق هدف معين در نتيجه پيوند منابع مختلف ايجاد شده سازمان

پذيرد.همان و با تعامل با محيط پيرامون خود هم آن را تحت تأثير قرار داده و هم از آن تأثير مي

هاي باز نيز با همديگر و با محيط در كنش و واكنش قرار گرفته و از سيستمدانيم طوري كه مي

توان اند. و وقتي از اين بعد بنگريم مديريت منابع انساني را ميها تشكيل يافتهطريق خرده سيستم

 به عنوان يك زير سيستم سازمان پذيرفت.

رار گرفته و هم با محيطي كه بنابراين مديريت منابع انساني هم با سازماني كه در درون آن ق

سازمان در درون آن قرار دارد به طور مستمر در يك كنش و واكنش خواهند بود. به بيان ديگر 
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ها را تحت تأثير قرار خواهد داد.چگونگي منابع انساني از عوامل محيطي متأثر گشته و همچنين آن

يطي را در مثال شركت ولوو در تحت تأثير قرار گرفتن مديريت منابع انساني توسط تغييرات مح

وري و كيفيت زندگي اول اين بخش نشان داديم.مديريت منابع انساني جهت دستيابي به اهداف بهره

 باشد.كسب و كاري مجبور به شناخت محيط و عوامل محيطي مي

 

 عوامل محیطي مؤثر بر مدیریت اقبضایی منابع انساني

ها را تحت تأثير كنند كه عمليات آنهايي زندگي ميبا محيطها و در ارتباط ها در محيطكليه سازمان

جايي و ترك هاي سازمان در حاليكه رضايت نيروي كار، جابهدهند. ماهيت كارها و ويژگيقرار مي

دهد، استانداردها و ارزش خدمت نيروي انساني و بدين ترتيب كيفيت را تحت تأثير قرار مي

ظارات نيروي انساني از سازمان را تحت تأثير قرار خواهد داد. هاي جامعه نيز چگونگي انتداوري

ها و اقدامات مديريت منابع انساني تنها نيازهاي سازمان را مد نظر قرار دهد به امروزه اگر سياست

كفايتي محكوم خواهد شد. در يك محيط متغير مديريت منابع انساني مؤثر در كنار نيازهاي بي

نيروي انساني كه داراي سطح آگاهي و قضاوت ارزشي و انتظارات  سازمان توجه به نيازهاي

 سازد.متفاوت از گذشته هستند را ضروري مي

ها توجه به نكات زير هر زمان از لحاظ مديريت اثربخش منابع انساني در اجراي وظايف و فعاليت

 حائز اهميت است:

 يابد.نيازها و انتظارات كاركنان تغيير مي -0

 گردد.ا مادامي كه اين نيازها و انتظارات را برآورده ننمايد اثربخشي فراهم نميهسازمان -2

كنند.اگر موارد فوق را بپذيريم احتمال موفقيت مديريت منابع ها نيز تغيير مينهايتاً سازمان -3

ا توانند خشنودي كاركنان رها با انطباق با تغييرات محيطي ميانساني افزايش خواهد يافت. سازمان

 (.Goss, 1994: 15فراهم نموده و به كاركرد بالا دست يابند )

با شناخت محيط و عناصر تشكيل دهنده محيطي كه سازمان در درون آن قرار دارد، در مديريت 

منابع انساني در مورد چگونگي دستيابي به اهداف عملكرد بالا و خشنودي كاركنان با پيدا كردن 

هد بود. براي شناخت بهتر محيطي كه سازمان در درون آن قرار هاي مورد لزوم مقدور خواسرنخ
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دارد و عناصر تشكيل دهنده آن، نخست بهتر است كه محيط را به عوامل محيط دروني و بيروني 

 تقسيم كنيم.

  

 تعامل عوامل محيط دروني و بيروني و مديريت منابع انساني 0-1-0

 گردد:نساني از عوامل زير تشكيل ميمحيط داخلي مؤثر بر كاركردهاي مديريت منابع ا

 هاي فرديويژگي -0

 هاي نيروي كارويژگي -2

 روابط ميان فردي -3

 هاي سازمانيويژگي -4

 يابد.بينيم محيط داخلي در يك مفهوم از سازمان و عوام تكميلي آن تشكيل ميهمان طوري كه مي

 گردد:محيط بيروني نيز از عوامل زير تشكيل مي

 انساني خارج از سازماننيروي  -0

 منابع بيروني -2

 رقبا -3

 قوانين و مقررات حكومتي -4

  

 هاي اثربخشي منابع انسانيشاخص

 خشنودي كاركنان -

 بهداشت كاركنان -
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 جابجايي نيروي انساني -

 ترك خدمت -

 موفقيت نيروي انساني -

 انطباق به قوانين -

 كارگيري منابع انساني كيفيتأمين و به -

 
 هاي سازمانيويژگي

 بزرگي حرفه تخصصي -

 نوع حرفه تخصصي -

 موقعيت توسعه -

 خصوصي -درجه تفاوت بخش دولتي -

 مديريت عالي -

 جو سازماني و اجرائيات -

  
 هاي مديريت منابع انسانيوظايف و فعاليت

 ريزيبرنامه -

 استخدام -

 ارزيابي و پاداش -

 توسعه -آموزش -

 صنعتيروابط  -
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 سازيبهينه -نگهداري -

 

 اجرايي کردن نقش استراتژيک منابع انساني

 مدل هفت مرحله اي براي اجرايي كردن نقش استراتژيك منابع انساني

اين مدل به ما كمك مي كند تا بتوانيم منابع انساني سازمان را ) كه داراييهاي استراتژيك سازمان 

  كنيم : هستند( به شيوه اي اثر بخش مديريت

 

 استراتژي سازمان را به طور واضح مشخص كنيم : 0گام 

در توسعه استراتژي، رهبر ارشد منابع انساني، ديدگاههاي اصلي را جمع آوري مي كند و با تمركز 

بر چگونگي اجرايي كردن استراتژي و تفكيك استراتژي به اجزاي آن ) يعني در قالب هدفهاي 

توانند مشخص كنند كه چگونه مي توان هدفهاي سازمان را به كل سازمان عملياتي و اجرايي ( مي 

ارتباط داد. براي مثال، فرض كنيد استراتژي اصلي يك شركت توليد اسباب بازي براي كودكان زير 

سال و افزايش سهم بازار در فروش محصولات خود است. رهبر ارشد منابع انساني وظيفه  01

 .نائل شدن به اين هدف مشخص مي كند بخشهاي مختلف شركت را براي

 

 ايجاد يك جايگاه شغلي براي منابع انساني 2گام :

زماني كه يك سازمان، استراتژي خود را مشخص مي كند، نيروهاي ماهري نياز است كه يك 

توانند از آن استراتژي حمايت و جايگاه شغلي ايجاد كنند تا مشخص شود منابع انساني چگونه مي

نند. پس از تعيين وظايف بخشهاي مختلف، هر بخش براي انجام وظايف خود به منابع پشتيباني ك

انساني متخصص در آن زمينه نيازمند است كه در صورت عدم وجود چنين نيروي انساني يا 

 .بايستي اين جايگاه شغلي يا نيروي انساني تأمين شودجايگاه شغلي، مي

 رسم يك نقشه استراتژي : 3گام 

ي يك نقشه استراتژي براي سازمان، بايد نگاهي دقيق به فرايندها، وظايف و هدفهاي براي طراح

استراتژيك سازمان داشته باشيم و به پرسشهاي زير پاسخ گوييم. حال كه وظايف بخشهاي 

مختلف، منابع انساني و جايگاههاي شغلي مورد نياز، مشخص و تأمين شد مي توانيم يك نقشه 

 .ا بوسيله آن بتوانيم به پرسشهاي زير پاسخ دهيماستراتژيك رسم كنيم ت

 كداميك از هدفهاي استراتژيك نسبت به ديگري برتري دارد؟ .1

 عملكرد و وظيفه هر كارمند در رسيدن به هر يك از اين هدفها چيست ؟ .2

 موانع رسيدن به هر يك از اين هدفها چيست ؟ .3

 ؟را در هر مرحله اندازه گيري كنيم چگونه مي توانيم فرايند رسيدن به اين هدفها .4
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 آيا كارمندان موجود، مهارت دانش و آگاهي لازم را براي رسيدن به اين هدفها دارند ؟ .5

 بايستي صورت گيرد؟در غير اين صورت چه كارهايي مي .6

 

 تعيين نيازهاي منابع انساني در نقشه استراتژي : 4گام 

توانيم نيازمنديهاي )به وسيله نقشه استراتژيك(، مي 3ام در اين گام با پاسخگويي به پرسشهاي گ

منابع انساني را براي اجراي استراتژي مشخص كنيم. براي مثال ممكن است منابع انساني شركت 

 :براي رسيدن به هدف افزايش سهم بازار به گذراندن دوره هاي زير نيازمند باشند

 دوره هاي آموزشي فروش اينترنتي؛ _

 براي يادگيري اصول بازاريابي نوين؛ دوره هايي _

 دوره هايي براي آشنايي با فرهنگ مصرف كنندگان بازار جديد؛ _

  . ...دوره هاي آموزشي كار با رايانه و _

 

 همراستايي معماري منابع انساني با استراتژي شركت : 0گام 

دانش و ... ( بايستي با توجه داشته باشيم كه ويژگيهاي منابع انساني )از نظر: سن، تجربه كاري، 

 .هماهنگ و همراستا باشد -كه در مثال ما افزايش سهم فروش است-استراتژي اصلي شركت 

 

 طراحي يك سيستم اندازه گيري و ارزيابي ويژگيهاي منابع انساني : 6گام 

راتژي بايد مكانيزمي را براي اندازه گيري تواناييها و ويژگيهاي منابع انساني در راه رسيدن به است

اصلي سازمان طراحي كنيم تا بدين وسيله سهم هر يك از منابع انساني در دستيابي به استراتژي 

 .اصلي مشخص شود و نيروهاي ممتاز، از نيروهاي ضعيف و زائد متمايز شوند

 

 گام نهايي : 7گام 

راه رسيدن به  و تعيين امتيازهاي هر يك از منابع انساني در 6در اين مرحله با توجه به نتايج گام 

توانيم با يك مديريت درست، نيروهاي زائد را حذف، نيروهاي ممتاز را استراتژي اصلي، مي

تشويق و توانايي نيروهاي ضعيف را ارتقا دهيم. مانند افزايش دوره هاي آموزشي تئوري و عملي 

 .فروش اينترنتي و كار با رايانه براي نيروهاي ضعيف شركت توليد اسباب بازي
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 روش تحقيق

نگيزش،آموزش، مشاركت در تصميمات، ابا توجه به اينكه عوامل موثر بر بهره وري عبارتند از 

اين تحقيق كه بر مبناي هدف، يك تحقيق كاربردي ميباشد و بر اساس   نگرش اقتضاييمهارت، 

ازروش همبستگي استفاده شده است.روش، 
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 نتيجه

امری است که در صورت تحقق یافتن آنها بهره وری اثربخشی و کارآیی فرآیندهای سازمانی 

سازما ن ها را تضمین می کند. آنچه در سازمان نقش محوری را در اثربخشی و کارآمد نمودن 

فرآیندها ایفا می نماید. توسعه منابع انسانی در ابعاد فکری، شغلی ، نگرش ، خلاقیتی و 

و « اثربخشی » نجام کارهای صحیح رفتاری است که دراین صورت کارکنان می توانند به ا

فکر و آنها را در سازمان عملیاتی نمایند. توسعه منابع « کارآیی»درست انجام دادن کارها 

، ایجاد  انسانی از طریق ایجاد مهارت های تلفیق نگرش کارآمدی و اثربخشی در چگونگی کار

یندمدار و نتیجه مدار در مهارت حذف حرکات و فرآیندهای زاید کاری، مهارت تلفیق نگرش فرآ

سازمانها ، مهارت مدیریت و نظارت بر گلوگاه های بحران زای فرآیندی، مهارت خوشحال 

نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها و مهارت در ایجاد مهندسی ارزش در فرآیندها به 

منابع لزوم نگاه استراتژیک به لذا .کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمانی کمک می نماید

بر  انسانی، موضوعی است انکارناپذیر که با گذر زمان و ایجاد تحولات روزافزون محیطی

شود. در عین حال، فضای شکلگیری استراتژیهای منابع انسانی و ایجاد اهمیت آن افزوده می

 .یکپارچگی میان این استراتژیها و استراتژیهای سازمان، از جمله چالشهای اساسی مدیران است

استراتژیهای کلان منابع  نقشه در این نوشتار ارائه شد مروری بر رویکردهای مختلف آنچ

 است.با توجه به فرضیه های مطروحه بوده سازمان  تاثیر آن بر عملکرد انسانی و 
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