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مدیریت منابع انسانی 
:موضوع

خلق ارزش توسط منابع
انسانی 

:گردآورنده 
زاهد قربانی 



مدیریت منابع انسانی واثربخشی ان در سازمان

ان اصلی افرادسازمان کانون توجه مدیریت منابع انسانی هستنددرواقع کارکن

ه ورتری ترین عنصر هرسازمان میباشندوسازمانی که کارکنان توانمندتروبهر

ان بهره وری کارکنان زمانی افزایش پیدامیکندکه سازم0موفق تر است,دارد

عالوه براین 0افراد شایسته ای را استخدام وانها رابه طور موثری برانگیزاند

ارکنان فعالیتهای منابع انسانی منجر به رضایت شغلی کارکنان میگردد وک

0راضی نیر باتالش بیشتر خشنودی مشتریان را باعث میشوند



موفقیت سازمانی چگونه تعیین میشود؟

موفقیت سازمانی 

چگونه 0ما درسازمان باید بدانیم که چه انتظاراتی داریم وبه دنبال چه میگردیم

یر کاراهه شناخت بهترمدیریت منابع انسانی میتواندما را برای  موفقیت درمس

ه اماده  سازد؟ در پاسخ  میتوان گفت  مهارت های منابع  انسانی  می تواند ب

کامال مشخص است 0استخدام ،مدیریت  وایجاد انگیزه درکارکنان کمک کند

د نیست که مهارتهای منابع انسانی تنها برای متخصصان منابع انسانی سودمن

هدف مدیریت 0استبلکه این مهارتها برای هرمدیرورهبری ،مفید والزامی 

0منابع انسانی ،اثربخشی سازمان است



موفقیت در مرحله چرخه حیات  

خه حیات موفقیت درزمان حال موفقیت اینده شما را تضمین نمیکند بلکه این چر

چرخه  حیات  سازمان 0سازمانی است که باعث  بقا و پیشرفت  سازمان  میشود

مجموعه مراحلی است  که سازمان در طول دوره عمرخود سپری می کند این 

مراحل باعث تاسیس سازمان ،اغاز وبا منحل شدن ان وخروج از بازار خاتمه 

د،می یابد همانطو که درمراحل مختل چرخه حیات اهداف سازمانی تغییر میکن

0ماهیت وابزارهای موفقیت نیز تغییر شکل می یابند



منابع انسانیهدفمرحله

وحفظ کارکنانلزوم استخدامبقاورشدکارافرینی

تاکید بر برنامه های ارزیابی عملکرد

پرداخت مناسب

هویتکارگروهی 

ورفع انسجام

تعارض

ایجاد وتوسعه کانالهای ارتباطی لزوم

تاکید برایجاد وفاداری  درکارکنان

لزوم داشتن برنامه های رسمی گزینشتولید کارارسمی سازی 

وجبران خدمت اموزش

تاکید بر بهبود مستمر مهارتهای کارکنان وایجاد انگیزه در انان

سازگاری وتجدیدپیچیدگی 

ساختار

لزوم تغییردربرنامه هاوفعالیت ها باتوجه به تغییرشرایط

تاکید برروش های سازماندهی جدید



موفقیت از نظر ذینفعان  

براساس 0سازمانی استرویکرد ذینفعان،دومین نگرش برای سنجش اثربخشی 

ذینفعان 0این دیدگاه موفقیت سازمان درگروتامین  نیازهای مختلف ذینفع است

0ی پذیرندافراد یا گروه های هستند که برسازمان تاثیر گذاشته و از ان تاثیر م

:که عبارتند از

کارکنان-1

مشتریان-2

(سهامداران)مالکان -3

جامعه-4



کارکنان  

نان کارکنان سازمان یکی ازمهمترین گروه های ذینفع ان است ازانجا که کارک

تحقق درتولیدکاالوخدمات نقش دارند،بدیهی است که برتوانایی های سازمان در

لیل زندگی کارکنان تحت تاثیرسازمان است،به د0اهداف تاثیربسزایی داشته باشند

0ردهمین تامین نیازهای اساسی انها درموفقیت سازمان نقش تعیین کننده دا

صاحبان سرمایه

تاثیرگذارندصاحبان سرمایه بوسیله تعیین رهبران وتصمیم گیرندگان برسازمان

انیمیز:دربیشترموارد،خواسته و توجه اساسی مالکان، سوداوری سازمان است

0یدهدکه سازمان سود کسب می کندوسرمایه اصلی سرمایه گذاران رابرگشت م

زمانی 0رابطه نزدیک داردسازمان منابع انسانی با سوداوری فعالیتهای مدیریت 

که مشاغل خوب طراحی شده،استخدام دقیق،کارکنان ماهرواموزش های مداوم و

0مفیدوجودداشته باشد،سود اوری سازمان تضمین شده است



مشتریان  

چنانچه مشتریان0مشتریان یکی دیگرازمهمترین گروههای ذینفع سازمان هستند

دافکاالیاخدمات سازمان راخریداری نکنندسازمان بامشکالت جدی درتحقق اه

کاالهاو0مواجه می شود؛ بنابراین تاثیرمشتریان بر سازمان بی اندازه مهم است

انانراتحتزندگیخدمات ارایه شده برای مشتریان نیزمیتواندبطورمثبت یامنفی 

0تاثیرقراردهد

ان  با مدیریت موثرمنابع  انسانی ازطریق  برقراری روابط  مناسب  کارکن

کارکنان با مشتریان به 0مشتریان ،منجربه افزایش رضایت مشتریان می شود

چنانچه0همانگونه ای رفتار می کنندکه معتقدند مدیران باانان برخوردمی کنند

ن کارکنان احساس  کنند که سازمان  برای انها  ارزش واحترام قایل است،ای

اماچناچه احساس کنند که 0نگرش ورفتار رادر تامل بامشتریان بروز می دهند

مدیر به خواسته هاونیازهای انها بی توجه است انهاهم بامشتریان به سردی

برنامه های منابع انسانی که توجه به کارکنان رادرسرلوحه 0رفتار میکنند

0فعالیتهای خود قرار میدهند رضایت مشتریان را تضمین میکنند



جامعه

اگرچه 0جامعه مبین یک اجتماع گسترده است که سازمان دران فعالیت می کند

ردند ذینفعانی که پیشتر درباره انان  بحث شد،جزیی ازجامعه محسوب می گ

ازیک سوسازمان  0اماجامعه همچنان یکی ازمهمترین ذینفغان سازمانی است

نهابافعالیت های محیطی حمایت ازانجمن های نیکوکاری واقداماتی ونظایر ا

ازسوی دیگرنیروهای گوناگون سیاسی واجتماعی می0برجامعه تاثیرمیگذارد

0توانندشدیدا سازمان را متاثرسازند

زنجیره موفقیت

نیازشرکتهای موفق به نیازهای همه گروههای ذینفع توجه دارند؛هرچندکه این

خوشبختانه توجه وتامین نیازهای 0ها ازگروهی به گروه دیگرمتفاوت است

مک یکی ازگروههای ذینفع اغلب به براورده شدن نیازهای سایر گروها نیزک

افزایش سوداوری به سازمانهااجازه میدهدتاسرمایه گذاری بیشتری0میکند

این چرخه تکراروزنجیره 0برای بهبود فعالیتهای منابع انسانی انجام دهند

0موفقت تدام می یابد



عملکرد مالی 

بقا ورشد-

رسود اوری بیشت-

خدمات مشتری 

قویروابط-

تکرارخرید-

کارکنان موثر

کارکنان شاد-

کارکنان ماهر-

کارکنان بلندمدت-

مدیریت منابع انسانی

جذب کارکنان-

حداکثرکردن عملکرد-

نیازهای کارکنانتامین-



وظایف اصلی منابع انسانی 

زمان وظایف اصلی منابع انسانی رامیتوان  فعالیت های دانست که درمدیریت افرادسا

0ندخالصه میشود این فعالیتها،زیربنای اصلی بخش منابع انسانی درسازمان هست

توضیحوظیفه

واجرای طرحهایی همکاری باسایر بخشهای سازمان به منظورتدویناستراتیژیکمدیریت

برای تولید وارایه کاالها وخدمات باکیفیت

برنامه ریزی نیروی 

کاروکارمند یابی

مشاغلی که نیازبه نیروی کارجدید دارند وانتخاب وگزینششناخت

نیروی جدید برای انها

روی توسعه وبالندگی نی

انسانی

ه توانایی های جدید ب.،اموزش دانش،مهارتها رزیابی عملکردکارکنانا

کارکنان

پرداخت عادالنه ومنصفانه به کارکنان،ارایه مزایایی چون بیمهخدمت وپاداشجبران

های کارگری ،رسیدگی به شکایات ،اطمینان ازرفتارهمکاری بااتحادیهروابط کار وکارگری

عادالنه ومنصفانه باکارکنان

ونت تدوین رویه هایی به منظورپیشگیری ازسوانح وحوادث،کاهش خشایمنی وسالمت

هادرمحیط کار



اشاعه دانش درباره فعالیت های منابع انسانی

ابع انجام بسیاری از وظایف  اصلی منابع انسانی نیازمند همکاری  بخش  من

اطالعات منابع انسانی دستورالعملهای 0انسانی باسایر بخشهای سازمان است

0دموثربرای جذب وحفظ کارکنان مستعد رابه رهبران سازمانی ارایه میدهن

رون ازاین حیث، وظیفه  متخصصان  منابع انسانی شبیه معلمان ومشاوران د

خدام انها به مدیران کمک می کنندتاروشهای بهتر گزینش واست0سازمانی است

یکی 0،شناسایی نیازهای اموزشی و چگونگی پرداخت منصفانه را بیاموزند

ی دیگراز اهداف اشاعه اطالعات،غلبه بر تصورات غلط درباره منابع انسان

یک بسیاری ازرهبران سازمانی معتقدندکه مدیریت موثرمنابع انسانی0است

تسهیم البته متخصصان منابع انسانی باید پیش ازاشاعه و0است«شعورمتعارف»

ایجادروابط مبتنی 0دانش درسازمان ،تسلط کامل نسبت به ان داشته باشند

0براعتماد،جنبه ای دیگر از اشاعه دانش منابع انسانی درسازمان است



متخصصان منابع انسانی

:متخصصان منابع انسانی را درسه گروه دسته بندی میکنند

که بر رویه ها،سیاستهاو خط مشی ها تمرکز میکنند                                      :پاسبان-1

که وضعیت موجود راحفظ میکند:سرایدار-2

که دروضعیت موجود چالش ایجاد میکند:کاتالیزور-3



نمونه های از وظایف متخصصان منابع انسانی 

فاه اداره واجرای برنامه های سیستم ارزیابی عملکرد،پاداش،مزایا،ایمنی ور-

0کارکنان

0مشخص کردن پست های خالی و گزینش،مصاحبه وانتخاب افراد مناسب-

0جایابی منابع انسانی وکسب اطمینان ازتامین پرسنل مورد نیاز-

فراهم کردن اطالعات درباره سیاستها،رویه ها،وظایف شغلی،شرایط -

0انکاری،دستمزدها،فرصتهای ارتقاومزایای ارایه شده برای کارکنان سازم

انجام وظایف دشواری چون رسیدگی به معضل کمبود نیرو،حل -

0اختالفات،اخراج کارکنان واجرای مقررات انضباطی وتنبیهی

رایزنی با مدیران سازمان درخصوص فرصتهای برابراستخدام ورعایت-

0مسایل اخالقی درمحیط کاروپیشنهادتغییرات مورد نیاز

طرح ریزی و هدایت برنامه های جدید برای کارکنان به منظور ایجاد -

0نگرشهای مثبت نسبت به هدفهای سازمانی



(نقش متخصصان)نقشهای منابع انسانی

درضمن 0نقشهای منابع انسانی را می توان در دو بعد افراد و فرایندها خالصه کرد

نیز تعریف میتوان نقشهای منابع انسانی رابا توجه به فعالیتهای بلند مدت و کوتاه مدت

خانه  بلند مدت ،  ماتریسی  چهار/فرایندها و کوتاه مدت / زترکیب دوبعد افرادا0کرد

شود براین اساس چهار نقش  برای متخصصان منابع  انسانی تعریف می0ایجاد میشود

توسعه -4شریک استراتیژیک-3حامی و مدافع کارکنان-2کارشناس عملیاتی-1:

0دهنده سرمایه انسانی 

بلندمدت

افراد                                                                                         فرایندها

کوتاه مدت

دهنده نیرویتوسعه

انسانی
استراتیژیکشریک

کارشناس عملیاتی کارکنانحامی



شایستگی های منابع انسانی

ایستگی روشی  دیگر برای  شناخت  وظایف متخصصان منابع انسانی، شناسایی ش

شایستگی مبین دانش،مهارت و توانایی الزم برای0ها وقابلیت های مورد نیازانهاست

خود متخصصان منابع انسانی برای اینکه  نقشهای متفاوت0انجام رفتار مطلوب است

این شایستگی ها 0راب ه خوبی ایفا کنند، به قابلیتهاو شایستگی های متعدد نیاز دارند

انجام وظایف 02شناخت کسب وکار01را میتوان در سه  گروه  اصلی خالصه کرد

همانگونه که در نمودار مشخص است هر گروه از این 0مدیریت تغییر03منابع انسانی

روه شایستگی ها،دانش و مهارت منحصربفرد و ویژه ای را شامل میشود اما این سه گ

0شایستگی و قابلیت اساسی،در برخی حوزه ها با هم همپوشانی نیزدارند

فعالیتهای 

منابع انسانی

شناخت کسب

وکار

مدیریت 

تغییر



تاثیرات تغییرهای اخیر برمدیریت منابع انسانی 

روند جمعیت01

روند نیروی کار02

روند اشتغال03

روند اموزش وتوسعه04

روندجهانی سازی05

های منابع ترکیب دیدگاه استراتیژیک وعملیاتی برای جهت دهی مناسب فعالیت

انسانی

راتیژیک را برای اثربخشی بیشتر،مدیریت منابع انسانی بایدبرنامه ریزی است

این ترکیب وهماهنگی بایددردوحوزه 0بافعالیتهای  عملیاتی روزمره ترکیب کند

ر کردن ایجادروش هایی برای تامین کارکنان وسپس حداکث:مشخص انجام گیرد

0عملکرد انها



با تشکر از توجه شما

سروران گرامی 


