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افــراد نقــش تعییــن کننــده ای در هــر   

ســازمانی دارنــد و فقــط وســیله ای بــرای 

رســیدن بــه اهــداف نهایــی شــرکت نیســتند. 

ــع انســانی  ــت مناب ــی شــدن، مدیری ــا جهان ب

ــه در  ــود ک ــی ب ــه نام ــنل ک ــت پرس ــا مدیری ی

ــرد. ــر ک ــدا تغیی ــد و بع ــه آن داده ش ــدا ب ابت

نیــروی کار امــروزه یکــی از مهــم تریــن   

ســرمایه هــای شــرکت اســت و ســازمان هــا 

توجــه زیــادی بــه ســاختن و پــرورش ســرمایه 

ــد. ــود دارن ــم در خ ای محک

بــرای بــرد در بــازار، ابتــدا بایــد در ســازمان برنــده 

کنــات( )داگ  باشــید. 

مدیریت منابع انسانی چیست؟
 )HRM( انســانی  منابــع  مدیریــت   

ــر  ــت موث ــرای مدیری ــتراتژیک ب ــردی اس راهب

افــراد در یــک شــرکت یــا ســازمان اســت کــه 

بــه تجــارت کمــک مــی کنــد تــا مزیــت رقابتی 

ــر  ــه حداکث ــرای ب ــم ب ــن عل ــرد. ای ــاال بب را ب

رســاندن عملکــرد کارمنــد در راســتای اهــداف 

استراتژیک کارفرما طراحی شده است.  

مدیریــت منابــع انســانی اساســا مربوط   

ــر  ــز ب ــازمان و تمرک ــراد در س ــت اف ــه مدیری ب

قوانیــن و سیســتم هــا همچنیــن نظــارت بــر 

ــد، آمــوزش  ــد، اســتخدام کارمن ــای کارمن مزای

و رشــد، ارزیابــی عملکــرد و مدیریــت پــاداش 

ــت. اس

مدیریــت منابــع انســانی همچنیــن   

ــات  ــازمانی و ارتباط ــرات س ــا تغیی ــود را ب خ

صنعتــی مرتبــط مــی دانــد و در رشــد و 

ــش  ــرای افزای ــه ب ــی ک ــه های ــت برنام مدیری

اثربخشــی یــک ســازمان یــا تجــارت طراحــی 

شــده، دخیــل اســت.هدف آن همــکاری همــه 

ــاط  ی حــوزه تولیــد، مدیریــت و پــرورش ارتب

ــت.  ــا اس ــد و کارفرم ــن کارمن بی

ــدا در  ــانی در ابت ــع انس ــت مناب مدیری  

ــه و  ــت پای ــی و مدیری ــای تبادل ــوزه کاره ح

ســود هــا متمرکــز بود.امــا بــه لطــف جهانــی 

ســازی، پیشــرفت تکنولــوژی و تحقیقــات 

بعــدی در حــوزه منابــه انســانی، امــروزه 

ــام و  ــد ادغ ــکاری مانن ــوع ابت ــد موض ــر چن ب
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خریــداری، مدیریــت اســتعداد، برنامــه ریــزی 

بــرای جانشــینی، ارتباطــات صنعتــی و کاری و 

تنــوع و گنجایــش تمرکــز دارد. 

در ســطح کالن، مدیریــت منابــع انســانی 

ــد  ــازمانی و رش ــری س ــد رهب ــر رش ــارت ب نظ

ــاخت  ــدف دارد. س ــازمانی را در ه ــگ س فرهن

محیــط کاری مثبــت بــرای داشــتن مدیریــت 

ــت. ــئوالنه اس ــی مس ــر موضوع ــان بهت کارکن

عملکردهــای بخــش مدیریــت منابع 
نی نسا ا

و  عملکردهــا  بــه  نگاهــی  بیاییــد   

کارهــای مختلــف و گســترده ای بیاندازیــم کــه  

بخــش مدیریــت منابــع انســانی در آن دخیــل 

اســت.

به کارگیری منابع درست

ــرکت  ــر ش ــه ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــتخدام ب اس

بهتریــن فــرد را مــی خواهــد، بســیار رقابتــی 

موفــق  انســانی  منابــع  مدیریــت  اســت. 

ــرای  ــت و اج ــتعداد درس ــردن اس ــدا ک ــه پی ب

ــا  ــرای ایجــاد جمعیتــی ب ــر ب راهبردهــای موث

ــرای شــرکت شــده  اســتعداد هــای درســت ب

ــت.  اس

ایــن کارهــا مــی توانــد شــامل تعییــن   

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــا و تجربی ــارت ه مه

انجــام شــغل بــه صــورت مناســب، شناســایی 

رونــد شــغل و صنعــت و پیــش بینــی ســطوح 

ــاز  ــده و مهــارت هــای مــورد نی اســتخدام آین

ــت. اس

تحلیــل شــغل و راهبردهــای اســتخدام   

درســت، هســته هــای اصلــی مدیریــت منابــع 

انســانی هســتند.زیرا ایــن شــیوه به اســتخدام 

ــا  ــتمزد ه ــد، دس ــی بخش ــار م ــت اعتب درس

ــوزش را  ــه آم ــاز ب ــد، نی ــی کن ــخص م را مش

ــوزه  ــر ح ــات دیگ ــد و تصمیم ــی کن ــن م تعیی

ــرد. ــی گی ــانی را م ــع انس مناب

 

قوانیــن منابــع انســانی و ســاختاری 

بــرای برنامــه ریــزی تجــارت

یکــی از کارهــای عملیاتــی در منابــع   

انســانی ایــن اســت کــه بــه صــورت تدریجــی 
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چهارچــوب قوانیــن را بــا ظرافــت در ســازمان 

ــه  ــود ک ــن ش ــن مطمئ ــد و همچنی ــاد کن ایج

ایــن قوانیــن رعایــت مــی شــوند. یــک 

مســئول منابــع انســانی بایــد برنامــه ی منابــع 

ــا  ــی ب ــی تجارت ــش بین ــرای پی ــانی را ب انس

ــد.  ــی کن ــر طراح ــک کمت ریس

به کارگیری و نگهداری نیروی کار

ایــن کار شــامل طراحــی چهارچــوب   

ــری از  ــتفاده حداکث ــه اس ــت ک ــازمانی اس س

ــتمی  ــرد و سیس ــه بب ــانی موسس ــع انس مناب

ــازمان  ــه س ــه ب ــد ک ــاد کن ــات را ایج از ارتباط

کمــک مــی کنــد تــا بــه صــورت شــفاف عمــل 

ــد. کن

مســئولیت هــای دیگــر در ایــن حــوزه   

ــر  شــامل امنیــت و ســالمت و ارتباطــات مدی

و کارمنــد اســت کــه مســتلزم اطمینــان از 

امنیــت و محیــط کار ســازنده اســت. 

ــط  ــه نگهــداری مرتب ــوط ب کارهــای مرب  

ــامل  ــه ش ــت ک ــروی کار اس ــت نی ــا مدیری ب

همــکاری بــا اتحادیــه هــای کارگــری، بررســی 

شــکایات مربــوط بــه خــالف ماننــد دزدی یــا 

مــوارد انضباطــی و اتخــاذ سیســتم هــای 

ارتباطــی بــرای بدســت آوردن همــکاری و 

ایجــاد حــس مشــترک بیــن کارمنــدان بــرای 

ــت.  ــات اس ــام عملی انج

مدیریت عملکرد و پاداش

ارزیابــی عملکــرد، ارزیابــی کار کارمنــد و فراهــم 

آوردن بازخــورد الزم اســت. انــدازه گیــری 

عملکــرد بــرای ســازمان و بــرای فــرد اهمیــت 

ــه  ــرا ارزیابــی عملکــرد، داده هــای اولی دارد.زی

ــوق،  ــش حق ــن افزای ــرای تعیی ــتند، ب ای هس

ــه  ــه ب ــردی ک ــان، ف ــورد کارکن ــع و در م ترفی

ــت  ــرده اس ــش کار نک ــت بخ ــورت رضای ص

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــراج  اس ــرای اخ ب

پــاداش و بازشناســی یــک جنبــه مهــم   

ــت و  ــانی اس ــع انس ــت مناب ــر از مدیری دیگ

مکانیزمــی اســت کــه بــه وســیله آن ســازمان 

هــا بــرای کارکنــان خــود پــاداش هایــی بــرای 

دســتاوردهای گذشــته و انگیــزه ای بــرای 

ــد.  ــی کنن ــم م ــده فراه ــاال در آین ــرد ب عملک
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آموزش و توسعه

ایــن موضــوع دربــاره نظــارت بــر رونــد   

کار کارمنــد در ســازمان و مشــاهده ی برنامــه 

ی جانشینی مناسب برای افراد است.  

مدیریــت منابــع انســانی در ایجــاد   

ــری  ــرای رشــد و یادگی ــف ب راهبردهــای مختل

کارمنــدان بــرای بــروز رســانی افــراد و تطبیــق 

ــان  ــازمان اطمین ــاری س ــداف تج ــا اه ــا ب آنه

ــد. ــی کن ــم م ــر را فراه خاط

مســئول منابــع انســانی تحقیــق دربــاره   

ی نیــاز بــه آمــوزش کارکنــان  و ارزیابــی 

برنامــه هــای رشــد کارکنــان کــه بــرای رســیدن 

بــه ایــن نیــاز هــا طراحــی شــده اســت را بــر 

عهــده دارد. 

مدیریــت  جایــگاه  فهمیــدن  بــرای   

منابــع انســانی در هــر ســازمان بایــد بدانیــم 

کــه ســاختار مدیریــت منابــع انســانی در هــر 

ــوع،  ــه وســیله ن ــاوت اســت و ب ــی متف تجارت

ــازمانی  ــر س ــم ب ــای حاک ــفه ه ــدازه و فلس ان

ــرد. ــی گی ــکل م ــد ش ــی کنن ــه در آن کار م ک

عملکــرد  هــا  ســازمان  اکثــر  امــا    

مدیریــت منابــع انســانی را بــه وســیله افــرادی 

ــتند،  ــده هس ــک کنن ــه کم ــن زمین ــه در ای ک

تنظیــم مــی کننــد. آنهــا اســتخدام، مدیریــت 

و مســئولیت هــای دیگــر در موقعیــت مرکــزی 

ــد.  ــی دهن ــام م را انج

یــک ســری از موقعیــت هــای تجــاری   

در حــال تغییــر، ســاختار هــای در حــال تغییــر 

بــه  از جانشــینی عــادی  ســازمان و گــذر 

ــری ،  ــر رهب ــت و تغیی ــای یکنواخ ــازمان ه س

ــر  ــه تغیی ــور ب ــانی را مجب ــع انس ــش مناب بخ

ــد.  ــی کن ــود م ــرد خ ــش و عملک نق

ــر  پیــش از ایــن شــرکت هــا خــود را ب  

اســاس مرکزیــت  و بخــش ها ســاختار ســازی 

مــی کردنــد، دفتــر مرکــزی، بازاریابــی، تولیــد و 

غیــره. ولــی اکنــون آنهــا نیــاز بــه مرکــز زدایــی 

دارنــد و بایــد کارهــای خــود را تجمیــع کننــد 

تــا تیــم هــای  چنــد عملیاتــی را توســعه 

ــد.  دهن

امــروزه مدیریــت عالــی از مســئول   

منابــع انســانی انتظــار دارد تــا از ســنت هــای 

خــود گــذر کنــد و روش ذخیــره ســازی را 
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ــتر  ــع بیش ــه تجمی ــا ب ــرده ت ــدی ک ــش بن بخ

ــز  ــل پشــتیبانی از ســازمان، مرک رســیده و عم

ــود. ــی ش زدای

ایــن کار منجــر بــه یــک رویــه ی عــادی   

در منابــع انســانی بــرای مرکــز زدایــی عملکــرد 

منابــع انســانی مــی شــود و آن را بــرای 

مدیریــت بعضــی خطــوط قابــل توضیــح    

ــد.  ــی کن م

ــاط  ــع انســانی ارتب ــن حــال مناب ــا ای ب  

ــه  ــی ک ــمت های ــزی را در قس ــردی مرک عملک

ــران  ــد جب ــت مانن ــاز اس ــورد نی ــص م تخص

غرامــت و مســئولیت هــای اســتخدام، حفــظ 

ــد. ــی کن م

و  گســترده  بنــدی  دســته  بیاییــد   

بــر                          را  انســانی  منابــع  مدیریــت  ســاختار 

ــی  ــئولیت های ــف مس ــطوح مختل ــه ی س پای

ــی  ــد بررس ــی کن ــارت م ــش نظ ــن بخ ــه ای ک

کنیــم. 

ساختار مدیریت منابع انسانی
ــه  ــانی ب ــع انس ــش مناب ــف بخ وظای  

ــی شــود.  ــه 3 حــوزه تقســیم م ــی ب طــور کل

- مدیریت افراد

- رشد سازمانی

- رشد مدیریت شغل

مدیریت افراد

ایــن کار شــامل کمــک بــه کارکنــان برای   

شــناخت قــدرت هــا و ضعــف هــا و غلبــه بــر 

ــت  ــن بدس ــت و بنابرای ــود اس ــای خ کمبوده

آوردن بهتریــن عملکــرد بــرای موسســه اســت. 

ــی  ــی مختلف ــت های ــف در فعالی ــن وظای ای

ماننــد نظــارت بــر عملکــرد، آمــوزش و آزمــون 

انجــام مــی شــود. ایــن کار همچنیــن شــامل 

مدیریــت درخواســت هــای مرتبــط بــا حقــوق 

کارکنــان، امنیــت شــغلی، مزایا و ســود اســت. 

رشد سازمانی

ــر  ــن قســمت ب ــز ای ــن تمرک ــن بی در ای  

ــع  ــه مناب ــق اســت ک ــرورش سیســتمی موف پ
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انســانی و منابــع دیگــر را بــه عنــوان بخشــی 

ــر  ــه حداکث ــر ب ــاری بزرگت ــای تج از راهبرده

برســاند و آنهــا را در رســیدن بــه اهــداف 

ــد. ــب کن ــاری ترغی تج

ایــن وظیفــه ی مهــم، همچنیــن شــامل   

ایجــاد و نگهــداری یــک برنامــه متغیــر اســت 

ــه  ــه ب ــد ک ــی ده ــازه م ــازمان اج ــه س ــه ب ک

ــخ  ــازمان پاس ــارج از س ــل و خ ــای داخ نیروه

دهــد. همچنیــن بــه معنــای نظــارت بــر 

سیســتم هــای قوانیــن شــرکت اســت و 

اطمینــان از اینکــه آنهــا، همــراه بــا اســتراتژی 

ــتند.  ــازمان هس ــاری س ــای تج ه

مدیریت رشد کاری

ایــن حــوزه بــر انطباق افــراد با مناســب   

تریــن شــغل و مســیر کاری در ســازمان تمرکــز 

ــای  ــدل ه ــودن م ــر نم ــوزه موث دارد و در ح

آموزشــی و برنامــه هــای جانشــینی فعالیــت 

دارد. 

چــرا مدیریــت منابــع انســانی مهــم 
اســت؟ 

مدیــران بــه جــدول روی مانیتــور نــگاه   

مــی کنند.تولیدکنندگــی کارکنــان، رقابــت و 

ــه ی  ــن اندیش ــد و ای ــی بینن ــان را م داوطلب

ــت. ــی اس ــد گرای تولی

ــازمان  ــه س ــرای هم ــانی ب ــع انس مناب  

هــا در حــوزه هــای بــی شــماری اهمیــت دارد 

ــتراتژیک  ــزی اس ــه ری ــتره ی آن از برنام و گس

تــا ســاخت تصویــری از شــرکت اســت. کنتــرل 

ــان را  ــه ی کارکن ــع انســانی تجرب و تعهــد مناب

در بیــن نیــروی کار بــاال مــی بــرد در حالــی کــه 

ــد. ــی کنن ــت م ــرد تجــاری را تقوی ــا عملک آنه

عوامــل مختلفــی کــه اهمیــت اساســی   

مشــخص                                     را  انســانی   منابــع  مدیریــت 
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: مــی کننــد شــامل 

مدیریت استراتژیک 

منبــع انســانی خــط ابتدایــی شــرکت را   

بهبــود مــی بخشــد.با علــم بــه اینکــه ســرمایه 

انســانی بر رشــد و موفقیــت ســازمان تاثیرگذار 

مدیریــت  زمینــه  در  کــه  رهبرانــی  اســت 

ــد  ــص دارن ــانی تخص ــع انس ــتراتژیک مناب اس

در تصمیــم گیــری هایــی مشــارکت مــی کننــد 

ــروژه هایــی  ــی و پ ــان کنون ــی کارکن کــه ارزیاب

ــر  ــروی کار را ب ــده ی نی ــای آین ــاز ه ــرای نی ب

اســاس تقاضــای شــغلی توضیــح مــی دهــد. 

بررســی و ســاخت یک ســاختار  دســتمزد 

ی قو

متخصصــان حــوزه دســتمزد منابــع   

انســانی، یــک ســاختار واقعــی و قــدی را 

ــه دســتمزدهای ســازمان را در  ــد ک ســاخته ان

ــه کارهــای دیگــر  موقعیــت رقابتــی نســبت ب

در صنعــت قــرار مــی دهــد. ایــن متخصصــان 

ــوق و دســتمزد  ــاره حق ــادی درب ــات زی تحقیق

ــتمزد  ــای دس ــه ه ــا هزین ــد  ت ــام داده ان انج

را بــا موقعیــت مالــی کنونــی ســازمان در 

ــث رشــد ســود          ــد و باع ــرار دهن ــک خــط ق ی

ــد.  ــده ان ش

امنیت و مدیریت ریسک

ــرای  ــک ب ــت ریس ــل کار و مدیری ــت مح امنی

یــک کارفرمــا موضــوع مهمــی اســت و بایــد 

بــه کارکنــان بابــت ایــن مــوارد اطمینــان 

ــد  ــام چن ــانی  انج ــع انس ــش مناب ــد. بخ ده

کار دربــاره ی فراهــم آوردن امنیــت در کار و 

ممنوعیــت هــر ســوء رفتــار را پذیرفتــه اســت. 

مدیریت درگیری

ــان را  ــات کارکن ــانی ارتباط ــع انس مناب  

مدیریــت مــی کنــد، بنابرایــن مســئولیت 

ســازمان در برابــر ادعــای اعمــال ناعادالنــه در 

حــوزه اســتخدام را کاهــش مــی دهــد. آنهــا 

ــق و  ــایی، تحقی ــل کار را شناس ــکالت مح مش

حــل مــی کننــد. مشــکالتی کــه ممکــن اســت 

بــدون توجــه بماننــد و از کنتــرل خــارج شــوند 
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و بنابرایــن ســازمان را دچــار نــزاع هــای 

ــد.  ــی کنن قانون

ایجاد ارتباطات کارفرما و کارمند 

ــاخت  ــه س ــانی ب ــع انس ــه مناب مداخل  

ــی  ــک م ــازمان، کم ــان در س ــات کارکن ارتباط

ــت و  ــرد ، رضای ــطوح عملک ــه س ــا ب ــد ت کن

اخــالق بــاال در بیــن نیــروی کار دســت یابنــد. 

آنهــا تحقیقــات انجــام شــده دربــاره ذهنیــت 

کارمنــدان را مدیریــت مــی کننــد و گــروه های 

ــال ورودی  ــه دنب ــازند و ب ــی س ــی را م کانون

کارکنــان از طریــق رضایــت از شــغل و راه هایی 

ــات  ــد ارتباط ــی توان ــا م ــه کارفرم ــتند ک هس

ــد.  ــظ کن ــوب کاری را حف خ

اطمینان از مطلوبیت

ــا اســتفاده از  ــع انســانی ب بخــش مناب  

قوانیــن، مطلوبیــت را تضمیــن مــی کند.ایــن 

قوانیــن آنهــا را قــادر مــی ســازد کــه اســناد را 

ــر  ــی در براب ــات مثبت ــد و اقدام ــداری کنن نگه

ــد. ــام دهن ــر را انج ــی نابراب ــر بررس ه

رضایت کارکنان

فرهنگــی  انســانی  منابــع  بخــش   

از عملکــرد بــاال را مــی ســازد.بنابراین بــه 

رضایــت کارمنــدان نیــز مــی رســند.آنها اداره و 

ایجــاد تحقیقاتــی دربــاره اندیشــه ی کارکنــان 

ــی و  ــای کانون ــروه ه ــای گ ــث ه ــاد بح ، ایج

درخواســت ورودی کارکنــان بــا توجــه بــه 

ــان  ــه کارفرمای ــی ک ــت شــغلی و راه های رضای

مــی تواننــد از افــراد حمایــت کننــد و در 

راســتای ایجــاد ارتباطــات کاری حرکــت کننــد 

ــد.  ــی دهن ــام م را  انج

مدیریــت منابــع انســانی بــه عنــوان 
یــک شــغل

ــه  ــانی ب ــع انس ــص مناب ــک متخص ی  

ــح  ــل توضی ــض و قاب ــئولیت مح ــال مس دنب

اســت.زیرا ایــن بخــش، از ســرمایه ی انســانی 

ــه  ــد ک ــی کن ــت م ــازمان مراقب ــا ارزش س ب

هســته تجــارت را کنتــرل مــی کنــد. مدیریــت 

منابــع انســانی یــک کار تخصصــی اســت 

کــه نیازمنــد یکپارچگــی، قابــل اعتمــاد بــودن 
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ــان و مهــارت هــای ارتباطــات  اطالعــات کارکن

ــان  ــن متخصص ــرای ای ــاال ب ــردی ب ــان ف می

ــازمان،  ــد س ــرای رش ــما ب ــی ش ــت. توانای اس

ــوان  ــه عن ــارات ب ــردن انتظ ــرآورده ک ــد ب کلی

ــت.  ــازمان اس ــی از س بخش

عنــوان  بــه  انســانی  منابــع  نمــود   

شــغل در هــر موقعیــت، تجربــه یــا تخصصــی 

متفــاوت اســت. مــی توانیــد بــه عنــوان یــک 

ــک  ــود ی ــا وج ــی ب ــات عموم ــا معلوم ــرد ب ف

چرخــه کارمنــدی بــه هــم پیوســته باشــید یــا 

بــه عنــوان یــک متخصــص بــا توجــه بــه یــک 

حوزه مخصوص منابع انسانی کار کنید.  

عبــارت جدیــد HRBP )شــریک تجــاری   

ــه  ــت ک ــد اس ــال رش ــانی( در ح ــع انس مناب

تعریــف آن یــک شــریک اســتراتژیک در حــوزه 

عملکــرد منابــع انســانی همــراه بــا اســتراتژی 

ــت. ــی اس ــاری کل تج

ــده،  ــف ش ــه ی تعری ــک درج ــدا از ی ج  

گواهــی هــای منابــع انســانی فراوانــی در حوزه 

هــای مختلــف منابــع انســانی وجــود دارد کــه 

مــی تواند رشــد در هــر بخــش را ارزیابــی کند. 

ــه  ــا عالق ــط ب ــا ایــن موضــوع بیشــتر مرتب ام

ــه در  ــراد اســت ک ــارت هــای اف ی شــما و مه

نهایــت موفقیــت و پیشــرفت شــما را در یــک 

ــد.  ــه مشــخص مــی کن زمین

ــاوری، طــی ســالیان متمــادی تأثیــر  فن  

ــانی  ــع انس ــای مناب ــه ه ــمگیری در روی چش

داشــته اســت. اســتفاده از فنــاوری، اطالعــات 

ــی  ــر م ــی ت ــل دسترس ــا قاب ــازمان ه را در س

کنــد ، تاخیــر در انجــام کارهــای اداری را از 

بیــن مــی بــرد ، بــه مشــاغل اجــازه مــی دهــد 

تــا در ســطح جهانــی عملکــرد داشــته و هزینــه 

ــد. ــش دهن ــا را کاه ه

ــع  ــای مناب ــات، روش ه ــاوری اطالع فن  

انســانی را در زمینــه هــای زیــر بهبود بخشــیده 

ــت : اس

1. استخدام الکترونیک

2. آموزش کارکنان

3. سیستم های اطالعاتی منابع انسانی
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استخدام الکترونیک

اســتخدام عمدتــًا تحــت تأثیــر فنــاوری   

اطالعــات قــرار گرفتــه اســت.در گذشــته ، 

ــمت  ــردن س ــر ک ــرای پ ــدگان ب ــتخدام کنن اس

هــای خالــی، چاپ آگهــی اســتخدام در روزنامه 

هــا را امتحــان مــی کردنــد. متخصصــان 

ــاد  ــه ایج ــادر ب ــی ق ــه راحت ــانی ب ــع انس مناب

ــد و  ــکان نبودن ــک م ــش از ی ــرای بی ــغل ب ش

ــتند و  ــی نداش ــر دسترس ــا نف ــون ه ــه میلی ب

ایــن باعــث مــی شــد زمــان اســتخدام جدیــد، 

ــد. ــده باش ــته کنن ــیده و خس ــول کش ط

بــا اســتفاده از ابزارهــای اســتخدام   

الکترونیکــی ، متخصصــان منابــع انســانی 

مــی تواننــد شــغل مــورد نظــر خــود را اعــالم 

کــرده و متقاضیــان، هــزاران شــغل را در مــکان 

ــی  ــف همــه در یــک مــکان ردیاب هــای مختل

کننــد. بازخــورد مصاحبــه ، بررســی هــای پــس 

ــررات  ــن و مق ــا قوانی ــنایی ب ــه ای و آش زمین

ــه صــورت آنالیــن انجــام  ــد ب همــه مــی توان

و مشــاهده شــود. ایــن امــر بــه متخصصــان 

ــه  ــا هم ــد ت ــی کن ــک م ــانی کم ــع انس مناب

ــکلی  ــه ش ــان را ب ــی و متقاضی ــاغل خال مش

ــری  ــته پیگی ــر از گذش ــان ت ــر و آس ــریع ت س

ــه  ــن ب ــی همچنی ــتخدام الکترونیک ــد. اس کنن

ــت  ــای موقعی ــت ه ــردن محدودی ــن ب از بی

ــد. ــی کن ــک م ــی کم جغرافیای

ــت  ــه اینترن ــی ب ــه دسترس ــی ک هرکس  

دارد، مــی توانــد مشــاغل را درخواســت و 

مشــاهده کنــد. عــالوه بــر پورتــال هــای 

اســتخدام، متخصصــان منابــع انســانی غالبًا از 

طریــق وب ســایت هایــی ماننــد LinkedIn در 

رســانه هــای اجتماعــی حضــور دارند و بــه آنها 

امــکان جــذب کارمنــدان از طریــق اینترنــت را 

مــی دهنــد. در رســانه هــای اجتماعــی ، آنهــا 

مــی تواننــد بــا ارســال اخبــار شــرکت و عکــس 

هــای مربــوط بــه رویدادهــای شــرکت ، برنــد 

ــت  ــی مثب ــا آگاه ــد ت ــاد کنن ــرکت را ایج ش

ایجــاد شــود و کارفرمایــان بــه اهــداف خــود 

ــند. برس
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آموزش کارکنان

فنــاوری بــه متخصصــان منابع انســانی   

اجــازه مــی دهــد، تــا کارمنــدان جدیــد را بــا 

ــن  ــد. ای ــر آمــوزش دهن روشــی بســیار مؤثرت

موضــوع بــه کارمنــدان امــکان دسترســی بــه 

برنامــه هــای آموزشــی را تقریبــًا از هــر نقطــه 

مــی دهــد.

ــان /  ــدار مربی ــه دی ــاز ب ــر نی ــن ام ای  

اســتخدام کننــدگان بــا افــراد داوطلــب را 

ــی  ــن م ــدارک الزم از بی ــل م ــگام تکمی در هن

ــث             ــازی باع ــای مج ــوزش در کالس ه برد.آم

ــانی  ــع انس ــان مناب ــا متخصص ــود ت ــی ش م

بتواننــد تعــداد زیــادی از کارمنــدان را بــه 

ســرعت آمــوزش دهنــد و پیشــرفت خــود را از 

ــد. ــی کنن ــت، ارزیاب ــای تس ــه ه ــق برنام طری

ــد  ــر رون ــتری ب ــرل بیش ــدان کنت کارمن  

یادگیــری و رشــد خــود دارنــد. آنهــا مــی 

تواننــد در زمــان و مکانــی بــه انتخــاب خــود 

در آمــوزش شــرکت کننــد، کــه مــی توانــد بــه 

ــد. ــک کن ــی کم ــت کار و زندگ ــا در مدیری آنه

از  را  مدیــران مــی تواننــد آمــوزش   

طریــق اینترنــت پیگیــری کننــد کــه ایــن امــر 

مــی توانــد بــه کاهــش افزونگــی در آمــوزش 

کمــک کنــد و در نهایــت هزینــه هــای آمــوزش 

ــد. ــی ده ــش م را کاه

سیســتم هــای اطالعاتــی منابــع 
انســانی

ــور  ــه ط ــانی ب ــع انس ــان مناب متخصص  

کلــی روزانــه حجــم زیــادی از مســتندات 

را کنتــرل مــی کننــد، از درخواســت هــای 

ــرم  ــا ف ــه ت ــا گرفت ــش و داده ه ــال بخ انتق

هــای مالیاتــی محرمانــه کارمنــدان. فــرم هــا 

بایــد بــرای مــدت زمــان قابــل توجهــی بــرای 

هرگونه مراجعه بعدی در پرونده باشند.  

ــی  ــای اطالعات ــتم ه ــتفاده از سیس اس  

منابــع انســانی )HRIS( ایــن امــکان را بــرای 

ــر  ــه ه ــت ک ــرده اس ــم ک ــا فراه ــرکت ه ش

زمــان کــه الزم باشــد، فایــل هــا را بــا فرمــت 

الکترونیکــی بــرای افــراد درون ســازمان ذخیره 

کننــد و از ایــن طریــق نیــاز بــه پرونــده هــای 

ــر را  فیزیکــی و آزاد کــردن فضــای داخــل دفت
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ــد. ــذف کنن ح

منابــع  اطالعاتــی  هــای  )سیســتم   HRIS

انســانی( همچنیــن امــکان دســتیابی بــه 

اطالعــات را بــه موقــع و ســریعتر فراهــم مــی 

کنــد. در عــرض چنــد ثانیــه پرونــده هــا قابــل 

دسترســی هســتند. داشــتن کلیــه اطالعــات در 

ــن  ــه متخصصــان ای ــن ب ــک مــکان همچنی ی

امــکان را مــی دهــد کــه داده هــا را به ســرعت 

ــد،  ــل کنن ــه و تحلی ــکان تجزی ــن م و در چندی

زیــرا اطالعــات در یــک مــکان متمرکــز اســت. 

ایــن امــر بــه حفــظ ســوابق مختلــف در مــورد 

مرخصــی و حضــور و همچنیــن بــر اســاس آن 

بــه قراردادهــای اساســی کمــک کــرده اســت.

ــانی  ــع انس ــت مناب ــر در مدیری تغیی
در طــول ســال هــا

ــد  ــن رون ــر ، چندی ــای اخی ــال ه در س  

اقتصــادی تأثیــر بســزایی در ســاختار گســترده 

مدیریــت منابــع انســانی  داشــته اســت. 

مهمتریــن آنهــا  پیشــرفت در فــن آوری هــای 

جدیــد اســت. این فــن آوری هــای جدیــد، به 

ویــژه در زمینــه هــای ارتباطــات الکترونیکــی و 

انتشــار اطالعــات، چشــم انــداز کســب و کار و 

نحــوه عملکــرد آنهــا را بــه طــرز چشــم گیــری 

ــت. ــر داده اس تغیی

پیشــرفت در ارتباطــات ماهــواره ای   

ــث  ــه باع ــل هم ــال و موبای ــاوری دیجیت و فن

ــر و  ــا یکدیگ ــا ب ــارت ه ــل تج ــر در تعام تغیی

ــیاری  ــروزه بس ــت. ام ــده اس ــان ش کارکنانش

ــورت  ــه ص ــانی ب ــع انس ــای مناب از قرارداده

دیجیتالــی تنظیــم شــده و بــا اســتفاده از 

ــه نوعــی  ــه ب ــاوری هدایــت مــی شــوند ک فن

ســرعت خاصــی بــه کل حــوزه عملکــردی داده 

ــت. اس

تغییــرات در ســاختار ســازمانی نیــز   

ــع  ــت مناب ــره و ســاختار مدیری ــر تغییــر چه ب

ــر گذاشــته اســت.در بســیاری از  انســانی تأثی

ــه  ــش یافت ــه کاه ــی اتحادی ــع نمایندگ صنای

ــازمانی  ــای س ــفه ه ــن ، فلس ــت. همچنی اس

دچــار دگرگونــی شــده اند.بســیاری از شــرکت 

ــی  ــله مراتب ــنتی و سلس ــاختارهای س ــا س ه

ــی  ــه ســاختارهای مدیریت ســازمانی خــود را ب
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موازی تر تغییر داده و تنظیم کرده اند. 

مطابــق نظــر کارشناســان مدیریــت   

ایــن تغییــر مســئولیت،  انســانی،  منابــع 

ــغل  ــف ش ــدد در توصی ــی مج ــه ارزیاب ــاز ب نی

ــدد  ــف مج ــی و تعری ــای ارزیاب ــتم ه ، سیس

دیگــر عناصــر مدیریــت پرســنل را بــه همــراه 

ــت. ــته اس داش

چنــد تغییــر رویــه در مدیریــت منابع 
نی نسا ا

مشــارکت هــای معنــادار در فرآیندهــای   

ــوب  ــده ای در چارچ ــور فزاین ــه ط ــاری ب تج

اقدامــات عملــی مدیریــت منابــع انســانی 

ــع  ــران مناب ــه، مدی ــوند. البت ــی ش ــناخته م ش

ــاص در  ــای خ ــه ه ــه از جنب ــانی همیش انس

کلیــه فرایندهــا مشــارکت داشــته اند.)بــا 

ــر رفتــار  انتشــار دســتورالعمل هــا و نظــارت ب

کارکنــان.(

اکنــون تعــداد زیــاد  مشــاغل، مدیــران   

منابــع انســانی را در ســایر فرآیندهــای تجــاری 

ــران  ــته، مدی ــد. در گذش ــی کن ــر م ــز درگی نی

نقــش  در  اول  درجــه  در  انســانی  منابــع 

پشــتیبانی قــرار مــی گرفتنــد، کــه در آن 

ــه /  ــه هزین ــورد توجی اندیشــه هایشــان در م

ســود و ســایر جنبــه هــای عملیاتــی مشــاغل 

ــد. ــی ش ــرح م ــدرت مط ــه ن ب

ــاری و  ــاختارهای تج ــی س ــر ویژگ تغیی  

بــازار باعــث مــی شــود کــه صاحبــان مشــاغل 

ــتر،  ــارکت بیش ــش مش ــرای افزای ــران ب و مدی

منابــع انســانی را  بــه ضــرورت اســتفاده کننــد. 

بگذاریــد ایــن تغییــرات را در مدیریــت منابــع 

ــم. ــه کنی ــانی مطالع انس

1. تحلیل های داده در ایجاد تفاوت

گذشــته: منابــع انســانی بــرای درک   

و  ،هزینــه  کار  نیــروی  ســازمانی  ســاختار 

ابتــکارات منابــع انســانی کار مــی کرد.امــا آنها 

بــه انــدازه کافــی در زمینــه بررســی داده هــا ، 

خوانــدن و تجزیــه و تحلیــل مهــارت نداشــتند.

ــر  ــتند و ه ــول هس ــا پ ــون: داده ه اکن  

ــن داده  ــانی ارزش ای ــع انس ــص مناب متخص

هــا را بــرای طبقــه بنــدی اســتراتژی مناســب، 
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بــرای مدیریــت منابــع انســانی درک مــی 

کند.بــا اســتفاده از داده ،مــا مــی توانیــم بهــره 

وری بهتــری را در تیــم مشــاهده کنیــم زیــرا هر 

معیــار از عملکــرد نیــروی کار تجزیــه و تحلیــل 

مــی شــود که بــرای رشــد بهتــر مشــاغل نتیجه 

ــری مــی شــود. گی

2. رشد شغل سریع شده است

بــه  نســبت  کار  نیــروی  گذشــته:   

کارفرمــای خــود وفادارتــر بــود و مــی خواســت 

در یــک ســازمان بــزرگ پیشــرفت کنــد. طبــق 

گــزارش موسســه جهانــی مــک کینــزی ، 

مشــخص شــد کــه از هــر 4 نفــر 1 نفــر دوســت 

ــد. ــک بمانن ــد و چاب ــا هــدف کار کنن ــد ب دارن

اکنــون: نیــروی کار چابــک بــا گذشــت   

زمــان افزایــش یافتــه اســت و مدیریــت 

منابــع انســانی بیشــتر درگیــر اســتعدادها 

اســت. بنابرایــن ، واحــد منابــع انســانی 

اطمینــان مــی یابــد کــه کســب اســتعداد بــه 

گونــه ای انجــام مــی شــود کــه بــرای زندگــی 

بــه دنبــال کار نباشــند، بلکــه در ازای وفــاداری 

کــه هــدف اســت، مهــارت و رشــد بهتــری ارائه             

ــد. ــی دهن م

3. تغییر به سوی تکنولوژی

پیشــرفت در ارتباطــات ماهــواره ای   

ــث  ــه باع ــل هم ــال و موبای ــاوری دیجیت و فن

ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــارت ه ــالت تج ــر در تعام تغیی

ــیاری  ــت.امروزه بس ــده اس ــان ش و کارکنانش

صــورت  بــه  انســانی  منابــع  انتقــاالت  از 

دیجیتالــی تنظیــم شــده و بــا فنــاوری هدایت 

مــی شــوند کــه بــه نوعــی ســرعت خاصــی بــه 

کل حــوزه عملکــردی داده اســت.

4. بازخورد از عملکرد

گذشــته: شــرکتها قبــالً بــرای شناســایی   

عملکردهــای کارمنــدان، یــک بازخــورد ســاالنه 

ــاالنه  ــتراتژي س ــات، اس ــي اوق ــتند. گاه داش

ــه  ــم ب ــن تي ــان اي ــاير كاركن ــه س ــبت ب نس

ــا  ــه ب ــد ك ــي ش ــام م ــمگيري انج ــرز چش ط

ــد،  ــرون مــي رفتن ــه از محــل كار بي ــرادي ك اف

خاتمــه مــي يافت.بــرای مثــال، مایکروســافت 
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 yank و rank ــام ــه ن ــورد ب ــزم بازخ از مکانی

ــه یــک سیســتم  ــا را ب ــه آنه ــرد ک اســتفاده ک

ــرد. ــل ک ــر تبدی ــاط بهت ــورد ارتب بازخ

اکنــون: مکانیســم بازخــورد بیشــتر روی   

ــه و  ــه تجزی ــد ک ــی کن ــال کار م ــتم اتص سیس

ــاه  ــد م ــای چن ــازه ه ــورد در ب ــل و بازخ تحلی

انجــام مــی شــود.طبق یــک مطالعــه توســط 

 TriNet شــرکت بــرون ســپاری منابــع انســانی

ــه  ــر مکالم ــر اگ ــزار نف ــر  ه ــد از ه 85 درص

ــود  ــران خ ــا مدی ــتر ب ــردی بیش ــای عملک ه

ــتری  ــان بیش ــاس اطمین ــند احس ــته باش داش

ــد. ــی کنن م

در ســال هــای آینــده تغییرات بســیاری   

ــا  ــرکت ه ــد.برخی از ش ــد ش ــاهده خواه مش

حتــی بخــش امــور انســانی را در شــرکت 

ــن نتیجــه  ــه ای ــد ک هــای خــود نمــی خواهن

فنــاوری و اتوماســیون در اختیــار گرفتــن منابع 

انســانی اســت.این ســبقت فقــط در مشــاغل 

نوپــا و در مقیــاس کوچــک اتفــاق مــی افتــد، 

ــاوری  ــه فن ــه چگون ــم ک ــی دانی ــز نم ــا هرگ ام

ــد. ــاد کن ــی را ایج ــاوت های ــی تواندتف م

ــت  ــورد مدیری ــری در م ــه گی نتیج
ــانی ــع انس مناب

بــا رونــق فرهنگ رو به رشــد اســتارتاپ،   

بســیاری از مشــاغل کوچــک در بــازار ورود پیدا 

ــود را  ــول خ ــوآوری محص ــق ن ــرده و از طری ک

ــع  ــت مناب ــای مدیری ــی کنند.نیازه ــه م عرض

ــه انــدازه یــا  انســانی یــک شــرکت کوچــک ب

پیچیدگــی شــرکت هــای بــزرگ نیســت.با 

ایــن وجــود، حتــی شــرکتی کــه فقــط دو یــا 

ســه کارمنــد داشــته باشــد بــا مشــکالت مهــم 

ــع  ــت و در واق ــرو اس ــنل روب ــت پرس مدیری

ــع  ــاری مناب ــارکت تج ــتری از مش ــه بیش دامن

ــانی دارد. انس

مدیریــت منابــع انســانی امــروزه بــرای   

وجــود و حفــظ موفقیــت یــک شــرکت بــا هــر 

انــدازه و ماهیتــی یکپارچــه اســت. یک بخش 

ــر  ــر ب ــالً مؤث ــروی انســانی کام ــا ســاختار نی ب

ــذارد. ــی گ ــر م ــازمان تأثی ــالق کل س اخ
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