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 :مقدمه

برخی  به  همچنین  در این مقاله تصمیم داریم شما را با موضوع منابع انسانی بیشتر آشنا کنیم و به تعاریف پایه ای در این زمینه بپردازیم.  

ای خواهیم داشت. مدیریت منابع انسانی یکی از حوزه های اصلی  ها اشاره  تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت از جمله :مفاهیم  

قرار  دستخوش تغییر و تکامل  در علم مدیریت است که به اندازه مدیریت قدمت داشته و در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام شده که  

منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است.  مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک  گرفته است. شایان ذکر است  

و  مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد  

 . دو طرفه بودن ارتباط دارد

 

 :یافته ها

اب خود “توزیع ثروت” که در سال  ـ ای اولین بار اصطالح “منابع انسانی” را در کترو، بر ـ اقتصاددان پیش  ،(John R. Commons)   کامنزجان  

انی در  ـمدیریت منابع انس   .رش یافتـرما گستـ د و کارفـ ط بین کارمنـم به روابـرن نوزده ـ به کار برد. و این اصطالح تا ق  منتشر شد،  1893

 . جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافتظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل    1980دهه  

، منابع انسانی را به عنوان »افرادی که کار می کنند و سازمان را به  Human Resources (HR) ویلیام تریسی، در واژه نامه منابع انسانی

نی همچنین یک وظیفه یا شغل سازمانی  منابع انسا .منبع انسانی یک فرد یا کارمند درون سازمان است .فعالیت می اندازند« تعریف می کند

به طور کامل تر   ت.  است که با افراد سروکار دارد و با مسائل مربوط به افراد مثل پاداش و مزد، استخدام، مدیریت عملکرد و آموزش مرتبط اس

و همچنین مدیریت برنامه های    بخشی از سازمان است که مسئولیت یافتن، غربالگری، استخدام و آموزش متقاضیان شغل (HR) منابع انسانی

 .بهره وری کارکنان را بر عهده دارد

مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب،  نیز تعریفی از منابع انسانی ارایه داد، وی گفت:    آرمسترانگ  1993در سال  

  .کنندنی افرادی که در آن یا برای آن کار مییابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعتوسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست

را مورد مطالعه و    دهندهایی که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میها، اقدامات و سیستممدیریت منابع انسانی سیاست 

 ارزیابی قرار میدهد. 

 :شودمی ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیر  برای مثال این سیاست 

 تجزیه و تحلیل شغل )تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان( -

 ریزی منابع انسانی و کارمندیابیبرنامه  -

 گزینش داوطلبان واجد شرایط  -

 توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام  -

 مدیریت حقوق و دستمزد )چگونگی جبران خدمت کارکنان(  -

 

 

 ه: بهار مزروعینویسند                 مقدمه ای بر منابع انسانی موضوع مقاله:
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 ایجاد انگیزه و مزایا  -

 عملکرد ارزیابی   -

 برقراری ارتباط با کارکنان )مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی(  -

 توسعه نیروی انسانی و آموزش  -

 متعهد نمودن کارکنان به سازمان   -

 

واژه ی »منابع انسانی« در حقیقت شکل تکامل یافته ی واژه های مثل پرسنل، کارمندان، همکاران، اعضای تیم و یا کارگران است. با دقت  

یشتر به محیط های کاری مدرن تر و تکامل یافته تر می بینیم که استفاده از واژه های فوق در بیشتر آن ها منسوخ شده اند. اصلی ترین  ب

علت این تغییر در نحوه ی نگرش به منابع انسانی و کارکرد آنان در طی زمان باز می گردد. با تغییر نقش این بخش فرای پرداخت حقوق و  

کارمندان، واژه ی منابع انسانی نیز دارای بار معنایی جدیدی شده است. در حقیقت منابع انسانی اکنون با دو دیدگاه خرد و    مدیریت صرف

 :کالن قابل تعریف خواهد بود

   تعریف منابع انسانی )در سطح خرد(: هر فرد شاغل در یک سازمان

 . نیازهای افراد شاغل در یک سازمان رسیدگی میکند تعریف منابع انسانی )در سطح کالن(: دپارتمانی که به  

 

 اهداف و رویکردهای مدیریت منابع انسانی: 

توان به صورت زیر آن را بیان  های جمعی کارکنان سازمان است که میاهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تالش 

 :نمود

 تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه-

 های افراد توسعه استعدادها و مهارت پرورش و  -

 حفظ و نگهداری نیروهای الیق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان -

 .های سازمان ایجاد گرددتأمین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل بطوری که همسویی الزم بین اهداف شخصی آنها، و هدف -

 

 .رویکرد سخت و رویکرد نرم  ز:عبارتند ا  کلی در مدیریت منابع انسانیهای رویکرد

 .خروجی برقرار شود و به صورت کارآمد اداره شوند  -شود که باید معادله ورودیرویکرد سخت: به کارکنان مانند دیگر منابع نگاه می

ر منابع، منابع انسانی فکر  توان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار کرد زیرا برخالف دیگکند که نمیرویکرد نرم: بیشتر به این حقیقت توجه می

ها،  هایی برای دستیابی به تعهد از طریق آگاه ساختن کارکنان از مأموریت، ارزش   دهند. در این رویکرد بر استراتژیالعمل نشان می کرده و عکس 

های کاری    بندی کارکنان در تیم   گروه گیری در مورد چگونگی انجام امور و  های سازمان و شرایط محیطی، مشارکت کارکنان در تصمیمبرنامه 

 .شودبدون نظارت رسمی تأکید بیشتری می

کند در حالی که رویکرد نرم بر طرز تلقی کارکنان و چگونگی رفتار با آنان  در واقع رویکرد سخت بر فرایند مدیریت امور کارکنان تمرکز می 

دهد. رویکرد نرم عوامل  ها و چگونگی انجام فرایندها را مورد بررسی قرار میالعمل دستورها و  ها، رویهکند. رویکرد سخت سیستمتأکید می

 .گیردانسانی و رفتاری را در نظر می 
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 وظایف مدیریت منابع انسانی: 

تواند سازمان و شرکت  یا بهتر بگوییم دپارتمان مدیریت سرمایه انسانی در یک شرکت یا سازمان می  مدیریت منابع انسانی یک دپارتمان کارآمد

  یا شرکت که همان پرسنل   سرمایه های سازمان هم با تکیه بر مهمترین  را به سطح توانایی پاسخگویی به نیازهای کسب و کار برساند آن

 .شرکت می باشند

شش عملکرد اساسی را در شرکت ها و    وجود دارد، اما متخصصان منابع انسانی عموماً دپارتمان منابع انسانی چند رشته یا حوزه فعالیت در

کسب و کارها انجام دهند و البته در هر بخش زیر مجموعه های تخصصی تری هم وجود دارد. در شرکت ها و کسب و کارهای کوچک که 

ریت و هدایت  یابی به کارایی کارکنان و بهره وری فعالیت های شرکت و مدی  دپارتمانی به منابع انسانی اختصاص داده نشده، امکان دست

 .سرمایه های انسانی ، از طریق برون سپاری خدمات منابع انسانی امکان پذیر است

 :خواهیم پرداخت  شش وظیفه اصلی واحد های منابع انسانی در ذیل به

 .وظیفه اول واحد منابع انسانی انجام فرآیند استخدام است-1

کنند و زمان الزم برای  ها پر میشرکت به طور کلی با تعداد موقعیت شغلی که آنکنندگان و متخصصین استخدام در یک  استخدام موفقیت

برخالف شرکت های   -شود. متخصصین استخدام مشغول به کار در یک شرکت یا سازمان پر کردن این موقعیت های شغلی اندازه گیری می

ها  کنند. آنش کلیدی در توسعه نیروی کاری سازمان ها ایفا می یک نق  -دهندمشاور سرمایه انسانی که خدمات جذب و استخدام را ارائه می 

های اولیه و هماهنگ کردن روند استخدام با  های شغلی، منبع یابی، غربالگری متقاضیان شغل ، مصاحبهمسئول تهیه شرح شغل، ابالغ آگهی

ل هستند. هزینه های ناشی از عدم انتخاب صحیح  مدیران مسئول و انتخاب نهایی متقاضیان بر اساس فرهنگ سازمانی و شایستگی های شغ

تهای  و یا طوالنی شدن فرآیند استخدام ، شرکت ها را به مرحله ای رسانده که با وجود دپارتمان مدیریت سرمایه انسانی ، باز هم از خدمات شرک

 .مشاور منابع انسانی استفاده کنند

 .ن استوظیفه دوم واحد منابع انسانی مدیریت روابط کارکنا -2

، مدیریت روابط بین کارکنان یکی از کارکردهای مهم دپارتمان منابع انسانی می باشد. این کار میتواند توسط یک متخصص    در هر شرکت

یک سرمایه انسانی یا یک زیر مجموعه از دپارتمان منابع انسانی یا حتی با کمک یک مشاور سرمایه انسانی، مدیریت شود. روابط بین کارکنان،  

  ت  رآیند از مدیریت منابع انسانی است که به تقویت روابط کارفرما و کارمند از طریق اندازه گیری رضایت شغلی، مشارکت کارکنان و مدیریف

پردازد. در سازمانهای بزرگ از کارکرد های روابط بین کارکنان، ممکن است شامل مدیریت ارتباط  تعارض ها و حل منازعات در محیط کار می

 .دیه ها، مذاکره بر سر توافقنامه ها و ارائه تفسیر مربوط به قرارداد اتحادیه کارگری باشدبا اتحا

 .وظیفه سوم واحد منابع انسانی آموزش و توسعه کارکنان است  -3

ع انسانی با نیاز سنجی  ها ضروری است، ارائه دهند. این امر از طریق دپارتمان منابکارفرمایان باید ابزارهایی که برای موفقیت کارکنان برای آن 

آموزشی برای کارکنان و تیم های مختلف برای توانمند شدن به منظور رسیدن به شاخص های عملکردی و رفع نیازهای شرکت و مشتریان  

دهند. آموزش  می یا بهبود روابط بین کارکنان؛ انجام میگردد. بسیاری از دپارتمان های سرمایه انسانی، آموزش رهبری و توسعه حرفه ای را ارائه  

شده و ارتقا یافته در موضوعاتی مانند مدیریت عملکرد و نحوه رسیدگی به امور   استخدام رهبری ممکن است برای کارکنان و مدیران تازه

گ سازمانی  ها به منظور درک فرهنمربوط به کارمندان مورد نیاز باشد. در برخی موارد، به معنی ارائه فرصت به کارکنان جدید برای کمک به آن

هایی برنامه   ،  خواهند به اهداف شخصی دست یابند، مانند اخذ یک مدرک دانشگاهیهای حرفه ای برای کارکنانی که میاست. ایجاد فرصت 

 .های آموزش و توسعه منابع انسانی قرار دارندهای بازپرداخت کمک هزینه تحصیلی اغلب در حوزه مانند کمک هزینه تحصیلی و برنامه 
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  .یفه چهارم واحد منابع انسانی جبران خدمات و پاداش ها در سازمان است ظو-4

تواند توسط یکی از متخصصان سرمایه انسانی که دارای  همانند مدیریت روابط بین کارکنان ، جبران خسارت و پاداش منابع انسانی اغلب می

های  ابع انسانی شامل تنظیم ساختار جبران و ارزیابی شیوه یک تخصص دوگانه است انجام شود. در بخش جبران خسارت، کارکرد متخصص من

تواند در مورد نرخ پوشش بیمه با بیمه گذاران  رقابتی پرداخت خسارت ها است. یک مدیر منابع انسانی و یا دپارتمان سرمایه انسانی سازمان می

 .مذاکره کرده و فعالیت ها را با مدیر صندوق پس انداز بازنشستگی هماهنگ کند

 .وظیفه پنجم واحد منابع انسانی ایمنی شغلی کارکنان است-5

، کارفرمایان برای ایجاد یک محیط کاری ایمن برای  1970ایمنی محل کار یک عامل مهم است. طبق قانون ایمنی و بهداشت شغلی سال  

در محیط کار حمایت کرده و قوانینی را برای   کارکنان تعهد دارند. یکی از وظایف عمده دپارتمان منابع انسانی این است که از آموزش ایمنی

گزارش آسیب و مرگ و میر در محل کار وضع کند. عالوه بر این، متخصصان ایمنی اغلب با متخصصان سرمایه انسانی برای مدیریت مشکالت  

 .کنندجبران خسارت کارکنان همکاری می 

 .ندان است وظیفه ششم واحد منابع انسانی انجام امور قانونی کار و کارم-6

تواند به شکایات از محل کار بر اساس  سازگاری با قوانین کار و اشتغال یک کار مهم دپارتمان منابع انسانی می باشد. عدم تبعیت از قوانین می 

در نهایت سودآوری  تواند بر بهره وری و  های اشتغال ناعادالنه، شرایط نامساعد کاری و نارضایتی عمومی از شرایط کاری منجر شود که می  شیوه

مانند   اشتغال  قوانین  از  بایستی  انسانی  منابع  کارکنان  بگذارد.  مدنی"تأثیر  حقوق  منصفانه    "،  "قانون  کار  استانداردهای                        ،  "قانون 

 .و بسیاری دیگر از قوانین و مقررات مطلع باشند  "قانون ملی روابط کاری"

 

 نتیجه گیری: 

دانشگاهی آن زیاد نیست، اما از گذشته های دور، از هماهنگی کارها گرفته تا کنترل انسان ها    قدمتحوزه ای است که  نی  منابع انسامدیریت  

یکی از ارکان اساسی بوده است. ازسوی دیگر، با توجه به تغییرات چشمگیر در    یانسانمنابع    مدنظر بوده است. از ابتدای توجه به مدیریت

ی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمان ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه  محیط های سازمانی اجتماع

. شایان ذکر است امروزه سازمان ها برای اینکه بتوانند در دنیای پر رقابت کسب و کار  افراد برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش هستند

 راستای اهداف سازمانی موفق نیز باشند نیازمند استفاده از این علم هستند.  عالوه بر اینکه باقی بمانند در
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