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رفتاری فصلاهداف 
انسانی اهمیت منابع درک 

وظایف مدیریت منابع انسانیتشریح 
تبیین جایگاه معاونت منابع انسانی در ساختار سازمانی

شناخت تاریخچه مدیریت منابع انسانی
تشخیص چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید

شناسایی اثرات تفاوتهای نسلی در اقدامات مدیریت منابع انسانی
بین برون سپاری، لیزینگ کارکنان و کارکنان مجازیتمایز 

انسانیشاخصهای سیستم اطالعاتی منابع توضیح 

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 4



کلمات کلیدی

انسانیمنابعمدیریت•

صنعتیدمکراسی•

دانشگران•

سازیکوچک•

سپاریبرون•

انسانیمنابعکارکردهای•

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 5



مقدمه

 منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است.

 انی عملکرد مطلوب سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انس

ردد و به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاص   گ 

ت نوآوری و خالقیت موجب به ر  وری بیش تر و در نهای ت مو  ی 

.سازمان و کسب شهرت و آواز  باال در جامعه شود

  ی ت توجه به مدیریت من ابع انس انی م و ری م ی توان د ض امن مو

ق ابتی سازمان نسبت به رقبا باشد و زمینه را ب رای کس ب متی ت ر

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی. راهم می کند 6
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هیأت منابع انسانی
(هما)

معاون عملیات معاون منابع انسانیمعاون مالی

مدیر عامل

هیأت مدیره

نمودار سازمانی.  

برای موفقیت اقدامات منابع انسانی مدیران منابع انسانی باید روابط قوی با مدیران ارشد شرکت-
.داشته باشند

جایگاه سازمانی مدیریت منابع انسانی



وظایف مدیریت منابع انسانی
تدوین استراتژی منابع انسانی•
تجزیه وتحلیل مشاغل•
هبرنامه ریزی تامین منابع انسانی مورد نیاز در آیند•
کارمند یابی•
انتخاب شایسته ترین افراد•
استخدام و تنظیم برنامه های جامعه پذیری کارکنان•
کارکنانطراحی سیستم جبران خدمات •
طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان•

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 8



طراحی سیستم پاداش فردی و تیمی•
توسعه منابع انسانی از طریق آموزش کارکنان•
یر شغلیتوسعه منابع انسانی با جانشین پروری و طراحی مس•
طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار•
طراحی سیستم انضباطی و ضوابط اخالقی•
(قیهمسویی عمودی و اف)حسابرسی درونی منابع انسانی •

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 9
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نقش های کالسیک منابع انسانی

جذب؛•
بهسازی؛•
انگیزش؛•
نگهداری؛•

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 10



نقش های منابع انسانی       

بر فرایند         تاکید تاکید بر افراد        

تاکید بر 
بلند 

مدت    

شریک استراتژیک و قهرمان 
تغییر  

توسعه دهنده سرمایه های 
انسانی   

تاکید بر 
کوتاه 
مدت

متخصص کارکردی            حامی کارکنان                 

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 11



نقشهای منابع انسانی

شریک استراتژیک و قهرمان تغییر؛•

ژیک در مدیران منابع انسانی ضامن انجام موفقیت آمیز تغییرات استرات

ر برابر سازمان هستند و باید با اتخاذ تدابیر مؤثر، مقاومت کارکنان را د

.تغییر کاهش دهند

حامی کارکنان؛•

احساس مدیران منابع انسانی باید محیطی فراهم کنند که در آن کارکنان

.آرامش و امنیت نمایند و انگیزه الزم برای کار را داشته باشند

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 12



دیگر نقشهای منابع انسانی
نقش توسعه دهنده سرمایه انسانی؛•

ری و مدیران منابع انسانی باید زمینه را برای رشد، یادگی

.توسعه مهارتهای همه کارکنان و مدیران آماده سازند
نقش متخصص کارکردی؛•

تخصصان انتظار می رود که مدیران منابع انسانی بتوانند به عنوان م

ظیر حرفه ای وظایف تخصصی و فنی در حوزه منابع انسانی ن

ی و انتخاب، آموزش، کارمندیابی و ارزیابی عملکرد را با کارای

.اثربخشی ایفا کنند
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سیر تحول منابع انسانی
عامل ارزشمند و (دوره)عصر 

تعیین کننده
نوع شناسی 

کارکنان
منبع تامین معاش

(درآمد کارکنان)
واژه های مصطلح
Terminology

یدیکارکنانزمینفئودال/کشاورزی
هاآبییقه

Man powerبازو

workforce

دفتریکارکنانسرمایهصنعتی
سفیدهایقه

Personnelپستوجایگاه

Cadre

دانشیکارکناندانشاطالعات
طالیقه

 Knowledgeدانش/مغز

Worker

HRM

Human capital
سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 14



تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

 انقالب صنعتی

نهضت کارگری

نهضت مدیریت علمی

روانشناسی صنعتی

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 15



چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید

تنوع؛•

نژادی، روز به روز تنوع در سازمانها افزایش می یابد و تعداد زنان و اقلیتهای

.قومی و مذهبی در سازمانها بیشتر می شود

سن و نسل؛•

اری به یکی از چالشهای منابع انسانی در حال حاضر وجود نسلهای مختلف ک

(انفجار جمعیت،ایکس،وای.)طور همزمان در محیط کار است

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 16



چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید

مهارتهای جدید؛•

هر روز اهمیت مهارتهای رایانه ای در مشاغل افزایش و در مقابل 

.اهمیت تواناییها و تالشهای جسمی روز به روز کاهش می یابد

دانشگران و استعدادها؛•

گران برای حفظ و توسعه سرمایه انسانی سازمانها، جذب و آموزش دانش

.بسیار مهم است

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 17



چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید
سازی؛توانمند•

میابایجراکارکنانیجذبآگاه،مشتریانبامؤثرتعاملضرورت

بهگاهننحوهرواینازباشند،باالییقابلیتهایدارایکهکند

.استانسانیمنابعچالشهایازیکیقدرت

تیمی؛کار•

رامتنوعیمهارتهایکارها،انجامنحوهوفناوریشدنترپیچیده

.ندکمیناپذیراجتنابراتیمیکارمهارتها،تنوع.طلبدمی

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 18



چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید

کیفیت؛•

با(خدماتوکاالها)محصوالتارائهامروزی،جهاندررقابتبرای

.استمهمبسیارباالکیفیت

ادغام؛•

.ستاانسانیمنابعاساسیچالشهایازیکیشرکتهاجذبوادغام

نیمعبهجذبودارداشارههمدیگرباشرکتدوترکیببهادغام

.خردمیرادیگریشرکت،یککهاستاین
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چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید

مجدد؛مهندسیوسازیکوچک•

.استانسانیمنابعاصلیمعضالتازیکیشرکتهاسازیکوچک

سپاری؛برون

عالیتهایفازبخشیانجامسازمانهاازبسیاریرقابتی،فشارهایاثردر

گسپاری،لیزینشغل).سپارندمیدیگرشرکتهایبهراخود

(کارکنان

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 20



چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید
شدن؛جهانی•

چالشونگوناگفرهنگهایباتعاملوکشورهاانواعازکارکنانانتخاب

.استانسانیمنابعمدیریتبرایجدی

پذیری؛انعطافوموقتدادقرار•

تهایفرصازگیریبهرهومحیطیتغییراتبهفوریپاسخضرورت

کهستاشدهباعثمشتریانمتغیرنیازهایساختنبرآوردهوجدید

.شودپذیرفتهکلیاستراتژیعنوانبهپذیریانعطاف

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 21



چالشهای منابع انسانی در هزاره جدید
انسانی؛منابعمدیریتواخالق•

.شودمیترحساستجارتدنیایدراخالقیمباحثروزبهروز

اینترنتی؛اقتصادوفناورانهتحول•

لکترونیکاتجارتاینترنتازوسیعاستفادهواطالعاتفناوریگسترش

.استدادهشکلرامجازیکارکنانازجدیدینسلو

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 22



شاخصهای ارزیابی سیستم اطالعات منابع انسانی

داشته سیستم باید با ویژگیها و مهارتهای کارکنان سازمان تناسب: کاربردقابلیت 
.باشد

مان سیستم باید قابلیت به روز شدن و بومی شدن با نیازهای ساز: به روز رسانی
.را داشته باشد

.سیستم باید با بقیه سیستمهای اطالعاتی سازگار باشد: تناسب

.استفاده از سیستم باید راحت و آسان باشد: سهولت

.حمایتهای فنی و پشتیبانی از سیستم باید در دسترس باشد: دسترسی

زمان الزم برای استقرار مناسب بوده، آموزشهای الزم ارائه : استقرار و آموزش
.شود

.هزینه اولیه و هزینه های سالیانه نگهداری و ارتقا مناسب باشد: هزینه

سعید جعفری نیا. مدیریت منابع انسانی 23



سواالتی برای بحث

.چیست؟؟؟؟سازماندرانسانیمنابعنقشواهمیت-1

.کدامندانسانیمنابعمدیریتجدیدهاینقش-2

.کدامندانسانیمنابعمدیریتهایچالش-3

.چیستانسانیمنابعمدیریتوظایفوکارکردها-4

.کنیدتحلیلراانسانیمنابعمدیریتتاریخچه-5
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منابعی برای مطالعه بیشتر

سعادت،سمتانسانی،منابعمدیریت

نیروابطحی،وزارتانسانی،منابعمدیریت

وعطاران،فوژاننیامدیریت،جعفریهاینظریهموردیقضایای

رابینز،مهکامهودسنزوانسانیمنابعمدیریت

دسلرانسانی،گریمنابعمدیریتمبانی
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