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ْیُتوِن َو ُطوِر ِسِنیَن و هذاَ الَبَلِد األَِمینِ   َوالتِّیِن َو الزَّ

 .َلَقْد َخَلْقناَ اإلِْنساَن ِفي أَْحسِن َتْقِویِم 
(  سوگند به سرزمین شام وبیت المقدس )سوگند به انجیر و زیتون 

 ، سوگند به طور سینا ، 

 ، ( مکه)سوگند به این شهر امن  

 .را در بهترین صورت و نظام آفریدیم  انسانكه ما  

 از  انساناین آیات شریف ، نشان دهنده کیفیت وساختار اساسی 

 .دیدگاه خلقت است 

 



 

 مدیریت منابع انساني
 به امروزی جوامع در که تکنولوژی و سیاسی اجتماعی، ، اقتصادی ، فرهنگی تحوالت

 از انسانی نیروی ابعاد در را ای عمده سازمانی تغییرات است وقوع حال در سرعت

 بازار قانونی حمایتهای افراد روانی و اجتماعی فشارهای رفاه سطح انتظار سطح قبیل

 را انسانی نیروی مدیریت تغییرات این که است آورده وجود به مشاغل ماهیت تغییر کار

 توان نمی انسانی نیروی مسائل با تنها نه امروزه که طوری به است کرده دشوارتر

 برنامه مربوط های زمینه تمامی برای قبل از باید مدیریت بلکه داشت واکنشی برخوردی

 .کند بینی پیش و طراحی عقالنی و علمی های

 با خدمات فروش و ارائه از پس پشتیبانی از مهمی بخش انسانی نیروی ریزی برنامه

 .است خدمات تضمین



 Qunhong) است سازمانی هر منابع ترین مهم منزله به انسانی نیروی

ang and others) 

 برنامه و اعم طور به ریزی برنامه بدون آن مختلف امور اداره که یافت میتوان را ای جامعه کمتر حاضر عصر در

 ریزی برنامه و طراحی نیازمند سازمان یک اهداف یافتن تحقق .باشد پذیر امکان اخص طور به انسانی نیروی ریزی

 .گیرد قرار بینی پیش مورد االمکان حتب آنها تامین منابع و ها نیازمندی کلیه آن در که است جامعی و کامل

 و نیاز مورد انسانی نیروی بینی پیش بدون امور این از هریک در ریزی برنامه که است بدیهی 

 .بود نخواهد موفقیت آن،قرین صحیح توزیع و تامین،تربیت نحوه

 از بهینه پرسنل،استفاده آتی نیازهای بینی پیش انسانی،ضمن نیروی ریزی برنامه با 

 خوبی به سازمان یک آینده ،زیربنایکارکنان صحیح انتخاب و موجود انسانی نیروی

 .شد خواهد ریزی برنامه
 و داشت خواهد عهده بر بنا این ریزی پی در موثری سهم خود ابعاد از هریک در انسانی نیروی ریزی برنامه 

 برنامه مرهون اقتصادی پیشرفت هرگونه اینکه به توجه با .گیرد قرار خاص توجه کارکنان،مورد از صحیح استفاده

 .است سازمان سطح در انسانی نیروی دقیق ریزی



 انسانی نیروی تامین و آموزشی ریزی برنامه اصلی خطوط امروزه

 انسانی نیروی ریزی برنامه تابع ، مختلف سازمانهای در نیاز مورد

 .است شده

 است آن انسانی نیروی ، سازمان هر منبع ترین مهم شک بدون 

 هستند شعوری و احساس با موجودات ، نیرو این دهنده تشکیل عوامل

 را خود مهارت و استعداد ، توان باشند داشته کافی انگیزه چنانچه که

 در حرکت به را آن چرخهای و گرفت خواهد بکار سازمان خدمت در

   .آورد خواهند



 بستگی آن انسانی نیروی به هرسازمان پیشرفت و موفقیت بنابراین

 .دارد مستقیم
 باید سازمان هر نیاز مورد انسانی نیروی آموزش و نگهداری ، تامین برای

 که نیست سازمان منابع سایر مانند انسانی نیروی اما ، نمود ریزی برنامه

 آن پیکره بلکه بماند آن در همیشه برای گرفت قرار سازمان اختیار در چون

 سازمان گوناگون دالیل به است ممکن که میدهند تشکیل مختاری انسانهای را

 .کنند ترک را

 از شغل تحلیل و تجزیه از بعد انسانی نیروی ریزی برنامه اساس همین بر

 .آید می حساب به انسانی منابع مدیریت وظایف ترین مهم



 آموزش وتوسعه
برنامه ریزی 

 نیروی انسانی

تحقیق درمنابع 

 انسانی

 روابط کار

 حقوق ودستمزد
 مدیریت 

 منابع انسانی



 وظایف مدیریت منابع انساني

 ، صنعتي ، خصوصي ، دولتي) اجتماعي سازمان هر 

 نظامي ، مذهبي ، آموزشي  ، فرهنگي ، خدماتي ، بازرگاني

 دسته دو باید ، مي شوند اداره افراد توسط كه(سیاسي و

 و مدیریتي وظایف كه دهند ارایه را تفكیك قابل وظایف

 . مي شود نامیده عملیاتي



 :  وظایف مدیریتي

برنامه ریزي ، سازماندهي ، هدایت یا رهبری ، نظارت  

 وكنترل  

 :وظایف عملیاتي 
جبران خدمات ، ( آموزش)بهبود وپرورش كاركنان، ( کارمند یابی)تدارك نیرو 

 تحقیقات در زمینه هاي انساني ، ایمني و بهداشت ، روابط كار ، 
 



:جنبه مختلف درمدیریت ارتباط دارد 3برنامه ریزی با   

 

توسعه مدیریت -1  

 

بهره وری  نیروی انسانی -2  

 

طرح ریزی سازمانی -3  







 وظایف مدیریتي مدیریت منابع انساني

برای نیروی انسانی بعد از تجزیه وتحلیل شغل از مهمترین وظایف 

 مدیریت منابع انسانی به حساب می آید

برنامه ریزي -1  
 

 الزم اقدامات و ها برنامه تدوین و بیني پیش از عبارت برنامه ریزي

   . مي باشد

 انتخاب و كارها راه  ارزیابي در گیري تصمیم فرآیند صورت این در

 . است ضروري و الزم كار راه بهترین



 برنامه ریزی

 زمان که پلي مانند ، است مدیریت مهم وظایف از یكي برنامه ریزي

 .مي  كند  مربوط آینده به را حال

 مادي از اعم منابع كه شود مي آشكار جا این از  ریزي برنامه اهمیت 

 .یابند كم انساني و

 ، اجتماعي ، اقتصادي ، سیاسي شرایط مانند محیطي عوامل چنین هم

 و بیني پیش قابل غیر دایمي تغییر سبب به تكنولوژیكي و علمي

 . ناپایدارند



 تعاریف برنامه ریزي

   است همراه بیني پیش با ماهیتا   ریزي برنامه -1

 

 اتخاذ فرآیند بر مشتمل  ، است گیري تصمیم نظام یك ریزي برنامه -2

 . پذیرد انجام آینده در باید چه آن به نسبت تصمیم

 

 . مي آید بدست آینده در كه دارد تأكید مطلوبي نتایج بر برنامه ریزي -3



 ماهیت برنامه ریزي

 آن مهم عامل چهار به توجه با توان مي را ریزي برنامه ماهیت

 : داد قرار بررسي مورد زیر شرح به ،

 مقاصد و ها هدف به رسیدن به كمك ازجهت .1

 مدیریت وظایف سایر به نسبت آن اولویت لحاظ از .2

 جامعیت نظر از .3

 ها برنامه نتایج بازدهي حیث از .4



 مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی
 :میباشد که عبارتندمرحله  5 فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی دارای

 بررسی اهداف آتی سازمان: مرحله اول •

 بررسی وضعیت کمی و کیفی نیروی انسانی موجود در سازمان: مرحله دوم•

 (یعنی برآورد میزان نیروی انسانی مورد نیاز) پیش بینی تقاضاهای نیروی انسانی : مرحله سوم•

یعنی برآورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز از ) پیش بینی عرضه نیروی انسانی: مرحله چهارم•
 (  منابع داخلی و خارجی

مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین سیاستهای پرسنلی سازمان بر آن : مرحله پنجم•
 .اساس 



 از سازمان های نیاز بینی پیش :از است عبارت (HRM)انسانی منابع ریزی برنامه
 شود طراحی باید نیازها آن برآوردن برای که مراحلی و انسانی منابع نظر

 :از عبارتند انسانی های برنامه قلمرو

   (... و گزینش ، یابی کارمند ) انسانی نیروی جذب های برنامه -1

 (... و آموزش ، مزایا و حقوق ) کننده پشتیبانی های برنامه -2

 (... و موجودی ، ارزیابی ) پرسنلی اطالعات های برنامه -3

 

 مرحله سه دارای انسانی منابع ریزی برنامه ، انسانی نیروی ریزی برنامه فرایند
 : است زیر اساسی

   سازمان انسانی احتیاجات بینی پیش و بررسی -1

   سازمان در موجود انسانی منابع ارزیابی و بررسی -2

 انسانی منابع موجودی و احتیاجات مقایسه -3



( :ع)حضرت علی   

 

 تدبیر کردن قبل ازهرکاری تو

 

را ازپشیمانی بازخواهد داشت   



 سازماندهي .2
 انجام توانایي باید سازمان آن سازمان، هاي فعالیت و اهداف تعیین از بعد

 به نیل سازماندهي بنابراین .باشد داشته را آنها به دستیابي و شده تعیین اهداف

 .سازد مي میسر را هدف

 :اساس بر رسمي زیرساخت ایجاد به قادر باید انساني منابع مدیریت رو این از 

 فراهم اهداف به نیل زمینه تا باشد، مادي عوامل و مشاغل شاغلین، بین ارتباط

  .گردد

 تعیین فعالیتها، بندي گروه و شناسایي سازماندهي :شود مي گفته اساس برهمین

 وظایف بین هماهنگي ایجاد و سرپرستان، و مدیران براي ها مسئولیت و اختیار

 .مي باشد فعالیتها و



 رهبری یا هدایت .3
 تحرك از استفاده و افراد در انگیزه ایجاد با انساني منابع مدیر رابطه این در

 دیگري هاي نام است ممكن وظیفه این .سازد می ممكن را هدف به نیل آنها،

 .شود عنوان نیز دهي دستور و كارگماري به انگیزش، مانند

 كنترل و نظارت .4
 مشاهده از عبارت سطحي هر در مدیریت وظایف از یكي كه است منطقي

 اقدامات انجام و انحرافات با ها آن تعدیل و ها برنامه با آن مقایسه و عمل

 .باشد اصالحي

 مي صورت انساني نیروي هاي برنامه اساس بر انساني نیروي ُبعد در كنترل

 .پذیرد



 وظایف عملیاتي مدیریت منابع انساني

 (یابی کارمند)نیرو تدارك .1

 نیروي مناسب انواع و تعداد تدارك انساني منابع مدیر عملیاتي وظیفه اولین

 .است سازماني اهداف به نیل جهت نیاز مورد انساني

 :مانند موضوعاتي با عمل این 

 شده استخدام كه كساني بكارگماري و انتخاب استخدام، مشاغل، اهداف تعیین 

   .دارد ارتباط اند

 در و شود مي مربوط انساني نیروي كیفیت و كمیت به نیازهایي چنین تعیین

 رواني، هاي آزمون استخدامي، فرمهاي بررسي همچون فنوني برگیرندة

 .باشد مي انساني نیروي توجیه و مصاحبه



 انساني نیروي پرورش و بهبود .2
 

 آن وعملكرد رفتار ، دانش ، مهارت باید شد تعیین انساني نیروي كه آن از بعد

 .یابد بهبود نیز ها

 كه باشد اي گونه به باید مهارت افزایش و آموزش طریق از پرورش و بهبود

 .نماید سازماني مراتب و سطوح در برداري بهره آماده را ها آن

 در را خویش تالش نهایت عملیاتي، بخش در انساني منابع مدیریت واقع در

  .آورد مي عمل به انساني نیروي قواي و دانش نگهداشتن روز به جهت



 خدمات جبران .3
 عادله پرداخت نظامات بهبود براي ریزي برنامه انساني منابع مدیر وظیفه

 .باشد می رفاهي خدمات ارائه و غیرنقدی و نقدی مزایاي دستمزد، و حقوق

 نگهداري .4
 .دارد توجه ایمني و بهداشت ، تخصص نظر از نیرو موقعیت حفظ به نگهداري وظیفه

 انگیزشی مختلف طرق از متخصص نیروی ونگهداری حفظ برای الزم تدابیر

 و حوادث از ناشي كه هایي آسیب از را كاركنان ایمني، تدابیر (...و مزایا،ارتقاءشغلی)

 مصون را ها آن مورد این در و نماید مي حمایت شود، مي كار به مربوط رویدادهاي

   .سازد مي

  .باشد مي كار نیروي بهداشت حفظ برنامه كار، محیط در ایمني هاي برنامه الزمه



 انساني، نیروي نگهداري در کار بهداشت برنامه ریزي از منظور

 و جسمي بیماري هاي از انساني نیروي حفظ جهت در برنامه ریزي

 .است كار انجام تداوم از ناشي رواني

 نظر این از انساني نیروي نگهداري با رابطه در فرعي وظیفة این 

 كار از باشند، برخوردار خوبي سالمتي از كاركنان اگر كه است مهم

 انجام بیشتري كارآیي با نیز را خود هاي مسئولیت و مي برند لذت خود

 .مي دهند



 كار روابط .5
 از سازمان اثربخشي براي تالش بیانگر كاركنان و مدیران بین كار روابط هاي فعالیت

  .باشد مي ها آن رشد و كاركنان مقام و اعتبار افزایش طریق

 و كاركنان و مدیران بین جانبه دو ارتباطات از استفاده با و مستقیم طریق به امر این

 .شود مي حاصل گیري تصمیم در مشاركت و طرفه دو همكاري

 انساني منابع زمینه در تحقیقات .6
 .باشد تحقیقات از نیاز بي كه شود نمي دیده اي زمینه هیچ مدیریت در

 انساني هاي زمینه در منظم و هدفدار بررسي انساني منابع زمینه در تحقیقات

 .داشت خواهد همراه به را



 نیروهایي افسرده، كارمندان و كارگران وجود امروزه اند داده نشان ها بررسی

 اعمال به ارتكاب دهند، نمي انجام كاري حقوق دریافت مقابل در كه

 تقاضاي استعفا، غیبت، كار، در تسامح و سستي كاركنان، میان در خرابكارانه

 آزردگي و كاركنان بیگانگي خود از نشانه همگي فراوان، جابجایي و انتقال،

 باشد، مي آن اداره چگونگي یا و كار محیط از ها آن

 پژوهش مانند تحقیقي روش هاي و فرآیند اتخاذ با انساني منابع مدیریت لذا

 این دالیل شناخت با تا مي كند تالش مداخله و بازخورد و بررسي عملكرد،

 پرتوان و سرحال وظایف ایفاي جهت در را انساني نیروي نارسایي ها،

 .نگهدارد

 



 رده بندی ساختارهای نیروی انسانی



 تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
  

 مدیریت که ومداومی منظم شده، طراحی ازفعالیت های مجموعه ای

 واقدامات عملیات برای والزم مناسب انسانی نیروی وجود از را

 موردنیاز ودرزمان های سازمان مختلف واحدهای در گوناگون

 .می سازد نظرمطمئن ومورد



 مشاركت و هدف به نگرش با انساني نیروي از دیگري تعریف در

 :است شده گفته سازمان توسعه در افراد

 

 به بخشیدن بهبود از است عبارت انساني نیروي برنامه ر یزي از قصد 

 طراحي اساس بر اهدافش، به رسیدن جهت در سازمان توانایي

 حال زمان هاي همه در سازمان اداره در انساني نیروي بیشتر مشاركت

 .آینده و



 انسانی نیروی ریزی برنامه اهداف
 

 ومدیریت سازمان برای انسانی منابع وبهینه سودمند عقالیی، استفاده امکان-1

 آینده پرسنلی نیازهای نمودن مشخص -2

 سازمان آینده های بابرنامه انسانی منابع های فعالیت سازی هماهنگ -3

 پرسنلی های هزینه تقلیل -4

 انسانی منابع مدیران باالخص مدیران اطالعاتی های سیستم تقویت -5



سازمان نیز با توجه به پرسشهاي كّمي و كیفي باید به ضرورت هاي 

 .زیرتوسط مدیریت منابع انساني  مشخص گردد

 .سازمان چه نوع افرادي را نیاز دارد. 1

 چه تعداد افراد مي خواهد. 2

 .این افراد براي چه دوره اي از زمان مورد نیاز هستند. 3
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 گردش شغلي

 مشابه مشاغل در اي دوره صورت به كاركنان شغلي گردش ریزي برنامه در

 .دهند مي شغل تعویض ساده و

 .دهد مي كاهش را ساده مشاغل در یكنواختي و خستگي شغلي جابجایي

 نیروي آموزش و سازمان در پذیري انعطاف ایجاد روش این دیگر مزایاي از 

 .شد خواهد موجب نیز را نیرو تأمین كه آن ضمن باشد، مي كار



 متغیرهاي محیطي اثرگذار بر برنامه ریزي نیروي انساني

 كار در چه و انساني نیروي كار در چه ریزان برنامه و مدیران همه

 و عوامل نیاز مورد اندازه به باید ... و دانشگاهي مالي، تداركات

 كاركردهاي بر سازمان دروني ، بیروني محیط از اثرگذار متغیرهاي

 را ها وضعیت آن با انطباق یا و تغییر توان تا نمایند، شناسایي را مدیران

 باشند داشته

 و فردي داخلي، خارجي، متغیرهاي بندي تقسیم از متغیرها تحلیل جهت

 .است شده استفاده شغلي



 متغیرهاي خارجي اثرگذار بر كاركرد برنامه ریزي نیروي انساني

 از خارج محدوده در كه هستند متغیرهایي :خارجي محیطي متغیرهاي

 .باشد مي همراه مدیران سوي از كمتر كنترل اعمال با و سازمان

 :از عبارتند متغیرها این 

 انساني نیروي . 5 مشتریان . 4 رقبا . 3فرهنگي مالحظات . 2 حكومت .1

 و ها اتحادیه .9 اقتصادي شرایط . 8 جغرافیایي عوامل .7 تكنولوژي .6

 ها انجمن



 حكومت .1

 برنامه در آن تبع به و انساني منابع مدیریت در را نقش مهمترین حكومت ها

 در مقررات و قوانین تنظیم با ها آن زیرا كنند، مي ایفاء انساني نیروي ریزي

 و تنظیم مثال براي .گذارند مي مستقیم تأثیر سازمان انساني هاي برنامه

 قانون كار، قانون یا پرداخت هماهنگ نظام قانون مانند قوانیني ابالغ و تصویب

 و اداري دعاوي تنظیم در قضایي تصمیمات همچنین و ... و اجتماعي حمایت

 .دهند مي ارائه ریزان برنامه به را مناسب چهارچوب كارگري محاكم



 حكومت

 اي گونه به قانون ارائه و تفسیر با نیز قانون مجریان دیگر سوي از

 .دهند مي قرار تأثیر تحت را انساني نیروي ریزي برنامه دیگر

 بازنشستگي بازخرید، انساني، نیروي تعدیل قوانین تصویب با دولت

 چگونگي آموزشي، هاي فرصت از كاركنان گیري بهره زودرس،

 شعاع تحت را انساني نیروي هاي سیاست تنظیم تحصیل، به مأموریت

  .دهد مي قرار



 تنظیم با غیرمستقیم طور به همچنین دولت

 حمایت به مربوط قوانین مالي، و پولي سیاست هاي

 تنظیم خدمات، و كاال گان كننده مصرف از

 و اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، هاي سیاست

 نیز كار نیروي تقاضاي و عرضه بر اقتصادي

 .مي گذارد تأثیر



 مالحظات فرهنگي. 2

 اعتقادات زبان، رسوم، و آداب به ها سازمان مدیران توجهي بي

 و ها المثل ضرب باورها، ها، نگرش ها، ارزش هنجارها، مذهبي،

 بر است جامعه فرهنگ معرف اغلب كه مردم اي محاوره اصطالحات

 بزرگي ها، سازمان از برخی در مثال   گذارد مي تأثیر سازمان عملكرد

 .باشد مي اش كاري نیاز نه و او اهمیت درجه با متناسب مدیر دفتر



 رقبا .3

 كنند، مي ارائه مشابه خدمات و كاالها كه مشابه مؤسسات معموال  

 نشان تمایل كارآزموده و الیق انساني نیروي جذب به است ممكن

 الیق انساني نیروي كه است این سازمان وظیفه رابطه این در .دهند

   .نماید حفظ را خویش كاردان و



 مشتریان. 4

 زیرا هستند تأثیرگذار بسیار ها سازمان كاالهاي و خدمات از كنندگان استفاده

 سازماني موفقیت عدم یا موفقیت باعث تواند مي ها آن استقبال عدم یا استقبال

  .شود

 میزان و كاركنان هاي مهارت و قابلیت ها میزان بین كه است بدیهي همچنین

 وجود مستقیم رابطه سازمان خدمات و كاالها از مشتریان رضایت و استقبال

 .دارد



 نیروي انساني. 5

 داخل در كار نیروي جاري عرضه جامعه اي هر جمعیتي ساختار شناخت

 .مي دهد قرار تأثیر تحت را سازمان

 در اشتغال جهت را کار بازار در موجود كار نیروي مشخصات و تعداد باید

 گردد، شناسایي سازمان از خارج نیروی جذب طریق از بالتصدي هاي ُپست

 سطوح كه گونه اي به است تغییر درحال كار نیروي تركیب كه آن ضمن

 زنان وحضور یافته افزایش مي شوند سازمان وارد امروزه كه انفرادي آموزش

 .است شده بیشتر فعال ترو نیز



 تكنولوژي . 6

 فني و علمي دستاوردهاي اثربخش كارگیري به انساني نیروي مؤثر مدیریت در

 .دارد كننده تعیین نقش

 بر را آن رواني تأثیر باید جدید تكنولوژي عرضه از قبل مدیران رو این از 

 .باشند سنجیده ها آن احتمالي مقاومت و انساني نیروي

 ریزي برنامه در باید تكنولوژي كارگیري به هنگام به انساني نیروي مدیران -

 از ترس تغییر، از ترس كه كنند، عمل اي گونه به خود سازمان انساني نیروي

 كم خود انساني نیروي در را شغل دادن دست از و ازتردید ترس و شكست

 حل براي مدیران اصلي مانع ها هراس و ترس قبیل این .ببرند بین از یا نموده

 .است تكنولوژي كارگیري به مشكل



 تكنولوژي

 دادن مشاركت و توجیه، اصل به باید مدیران انساني نیروي ریزي برنامه در

 این در و باشند داشته توجه گیري تصمیم در كاركنان یا و انساني نیروي

 پیش تكنولوژي با كاركنان آشنایي جهت را مناسب آموزشي هاي شیوه رابطه

 .نمایند بیني



 عوامل جغرافیایي. 7

 كار نیروي عنوان به كه مردمي انواع با را ما سازمان جغرافیایي موقعیت

 مشخص را ها آن به دسترسي چگونگي و ها آن شرایط و شوند مي محسوب

 سازد، مي

 هاي سازمان دانشگاه، كارخانه، ،بیمارستان، شهرداری : مثال براي 

 .دارند قرار جغرافیایي منطقه در نیرو وضعیت تأثیر تحت ... و حكومتي

 سیاست و انتخاب شرایط بر الزم تخصص با نیاز مورد انساني نیروي كمبود 

 نیرو فراواني كه حالي در گذاشت، خواهد انبساطي تأثیري استخدامي هاي

 .شد خواهد استخدامي  انقباضي هاي سیاست موجب



 داخل از نیرو تأمین و جذب تمركز، موجب منطقه در انساني نیروي كمبود

 به را قرارداد عقد كاري، اضافه هاي سیاست از استفاده یا و شده سازمان

 انساني نیروي ریزي برنامه در باشد، نیرو فراواني اگر و داشت، خواهد همراه

 كارگیري به یا بیرون از استخدام قبیل از نیرو جذب هاي روش به توان مي

   .داشت توجه مزد روز یا موقت مستخدمین

 منطقه، طبیعي وضع از ناشي فرهنگي تأثیر بر عالوه جغرافیایي وضعیت

 حق هوا، و آب بدي مانند ویژه خدمات جبران هاي سیاست تنظیم موجب

 .گردد نیز مركز از دوري تسهیالت، از محرومیت



 شرایط اقتصادي. 8
 بهره، نرخ .است اقتصادي اوضاع از متأثر كلي طور به انساني نیروي هاي فعالیت

 یك در كاركنان هاي فعالیت بر مهمي اثر سهام، بازار حتي و مالي هاي سیاست تورم،

 .دارد سازمان

 تولید توان مي را انساني نیروي ریزي برنامه بر مؤثر اقتصادي عوامل مهمترین

 كنندگان عرضه شرایط وري، بهره اشتغال، عدم سرانه، درآمد رشد، نرخ ملي، ناخالص

 .دانست مالي مؤسسات و

 .باشد اشتغال عدم جامعه، كار نیروي سنجش جهت شاخص مهمترین شاید

 چگونگي ها، فعالیت میزان بر مؤثري طور به جامعه یك در اشتغال عدم نرخ

 مي گذارد تاثیر جامعه در افراد كاركردن نوع همچنین و انتخاب و كارمندیابي



 به موجبات سازمان امركارمندیابي در جامعه در بیكاران وجود

 كاهش و صالحیت با افراد انتخاب و استخدام هزینه رساندن حداقل

 به و نسبت همان به و .داشت خواهد همراه به را كار نیروي دستمزد

 انضباطي دستورالعمل هاي اجراي اشتغال، عدم وضعیت در باال دلیل

 .یابد مي كاهش خدمت وترك تأخیر و غیبت راحت،

 خدمات جبران برنامه هاي اداره مي آید، وجود به تورم كه زماني در

 .مي گردد مشكل بسیار كاركنان



 اتحادیه ها و انجمن ها. 9

 گردد، مي تشكیل كاركنان و كارگران مجموعه از ها اتحادیه و ها انجمن

 توانند مي ،بهتر مدیریت مقابل در گونه بدین كه كنند مي احساس ها آن چون

 با ها سازمان این .كنند مي بیشتري قدرت احساس كنند، دفاع خود منافع از

 مي تأثیر آنان هاي گیري تصمیم در دارند مدیران با كه مذاكراتي از استفاده

 محیط در امنیت كار، ساعت كار، شرایط مزایا، میزان حقوق، سطح .گذارند

 .هستند مذاكرات این در شده مطرح موضوعات از كار روابط و ایمني و كار



عوامل داخلي یا سازماني اثرگذار بركاركرد برنامه ریزي نیروي 

 انساني

 اعمال را اي مالحظه  قابل فشار انساني منابع كاركردهاي بر نیز داخلي محیط

 .كند مي



 مقاصد و مأموریت هاي سازمان. 1

 از كه باشند مي اساسي اي وظیفه داراي ها سازمان اجتماعي، سیستم هر در

 .است شده واگذار ها آن به جامعه سوي

 .مي آیند شمار به سازمان وجودي علت ها، مأموریت یا مقاصد

 منابع كاركردهاي و وظایف بر اصلي عامل عنوان به یامأموریت ها مقاصد

 .مي گذارد تأثیر انساني



 استراتژي ها. 2

 است كاملي و واحد جامع، برنامه از عبارت راهبردي برنامه هاي از منظور

 .مي گردد تضمین سازمان اساسي اهداف به نیل آن مبناي بر كه

 راهبردي ریزي برنامه تنظیم و تدوین در انساني منابع مدیریت گذشته در

 بهره و تولید در انساني منابع افزون روز نقش با اّما نداشت، چنداني دخالت

 جبران اتحادیه ها، با پیوند در چندي راهبردي هاي زمینه بودن و وري

 سرانجام و كاركنان عملكرد سنجش مشاغل، ارزشیابي كاركنان، خدمات

 .گردید حاصل انساني نیروي پرورش و آموزشي برنامه هاي



 ها مشي خط .3

 و روند، مي كار به گیرندگان تصمیم براي راهنمایي صورت به مشي ها خط

 .مي نمایند مشخص نیز را اجرایي مدیران گیري تصمیم و فعالیت محدوده

 كاركنان براي آن در امنیت ایجاد و كار فضاي تدارك -

 را انساني نیروي عملكرد افزایش كه اي گونه به خدمات جبران هاي سیاست تنظیم -

 .شود مي موجب كیفي و كّمي صورت به

 .انگیزد بر را ها آن بالقوه استعدادهاي كه اي گونه به تشویقي هاي سیاست تنظیم -

 بالتصدي ُپست هاي پركردن و ارتقاء جهت كه موجود انساني نیروي به دادن اطمینان -

 .شد خواهد داده سازماني درون نیروهاي به اولویت آغاز، در

 سازمان داخل از ارتقاء سیاست تنظیم -



 اندازه و ساختار سازمان. 4

 .شود مي انجام واحدي شخص توسط وظایف كلیه نفره یك هاي سازمان در

 منابع دهد، مي ارائه خدمات فروشد، مي كند، مي تولید كه شخصي همان یعني

 وظایف تقسیم ها، فعالیت حجم شده گسترده با ... و كند مي تأمین را مالي

 .یابد مي ضرورت

 نیز آن نتیجه و گیرد مي صورت افقي و عمودي جهت دو در وظایف تقسیم

 .است وظایف شدن تر تخصصي صورت دو هر در



 .كند مي پیدا ضرورت وظایف در گرایي تخصص سازمان، توسعه و رشد با

 ساختار همین طراحي از نفره صد چند سازمان براي دستمزد و حقوق ایجادسیستم

 .است تر پیچیده و دشوارتر بسیار شده، تشكیل نفر پنج یا چهار از كه سازماني براي

 .داد یاري وظایف كردن تخصصي طریق از را مدیریت باید بنابراین
 

 معتقدند، اند نموده مطالعه را ساختار و اندازه بین رابطه كه صاحبنظران از بعضي

 امكان بیشتر، جغرافیایي هاي مكان و ها بخش و بلند مراتب سلسله داراي هاي سازمان

 ساختار بر عالوه .آورند مي فراهم بیشتر را داخل از كارمندیابي و جابجایي و جذب

 چه هر زیرا باشد مي ارتباط در شغلي پیشرفت با نیز سازمان اندازه سازماني،

 وضعیت یافتن و ارتقاء امكان باشد بیشتر سازمان در عالي هاي پست و مدیریت

    .بود خواهد بیشتر سازماني مراتب سلسله در افراد براي تر مطلوب



 شرایط مالي سازمان. 5

 در آموزش براي كه بودجه اي شده، ثابت كه دستمزدي نسبت پرداخت، توان

 جریان و مالي شرایط گرو در بودجه مسائل دیگر و شود، مي گرفته نظر

 .است سازمان نقدي

 هزینه كه گردد تنظیم گونه اي به باید انساني نیروي ریزي برنامه سیاست

 اندازه گیري قابل سازمان سودآوري با دقیقا   متغیر هزینه یك عنوان به دستمزد

   .باشد



 فرهنگ سازماني. 6

 با كه سازمان، یك در عادات اعتقادات، مشترك، ارزش هاي از نظامي عنوان به سازماني فرهنگ

 .شود مي شناخته دارند تعامل رفتاري هنجارهاي ارائه جهت در سازمان رسمي ساختار

 و مشاركتي رفتارهاي و سو یك در خشن و كننده تهدید رفتارهاي از پیوستاري صورت به سازمان

 مسئولیت، احساس كاركنان در باشد، بسته رفتارها سازمان در اگر .باشد مي دیگر سوي از حمایتي

 مي قرار تأثیر تحت را سازمان تمامي كاري مخفي لذا .ندارد وجود كارها به نسبت اطمینان و اعتماد

 .گردد مي كاركنان خالقیت عدم موجب و دهد

 درجه و شود مي گرفته مشاركتي تصمیمات دارد وجود باز فرهنگ كه پیوستار دیگر طرف در

 و خالقیت شده، بیشتر ها آن بین ارتباطات .آید مي وجود به كاركنان در اطمینان و اعتماد از باالیي

   .شود مي كاسته نیز ها آن خدمت ترك از لذا یابد افزایش ها آن در وفاداري و تعلق احساس



 متغیرهاي فردي اثرگذار بر برنامه ریزي نیروي انساني

 فرد شخصیت كه معتقدند خدمتي مشاوره صاحبنظران از برخي

 شغل انتخاب در مهمي عامل (نیازها و ها انگیزه ها، ارزش شامل)

 كه دارد وجود اساسي شخصي گرایش شش معتقدند، ها آن .باشد مي

 مي تعیین شوند مي مجذوب آن به افراد كه را هایي حرفه انواع

 است اجتماعي گرایش داراي كه شخصي گویند مي ها آن .نماید

 هاي فعالیت مستلزم كه دهد نشان عالقه اي حرفه به است ممكن

 روانشناسي و اجتماعي مددكاري قبیل از شغلهایي .باشد اجتماعي

 .غیره و بالیني



 دارای انساني نیروي ریزي برنامه بر اثرگذار فردي متغیرهاي

 است گرایش شش

 :از عبارتند گرایش شش این

 

 :گرایي واقع .1

 مواد، اشیاء با كه دهند مي ترجیح و دارند مكانیكي یا بدني توانایي كه افرادي

 در همیشه یا و باشند داشته سروكار حیوانات یا گیاهان تجهیزات، و ابزار

 كشاورزي جنگلداري، :مانند .باشند باز فضاي



 جستارگري .2
 كنند، مشاهده نمایند، تحلیل و تجزیه كنند، تحقیق دارند دوست كه افرادي

 ها، بیولوژیست مثل .بپردازند مشكالت حل به یا و كنند ارزیابي یابند، آگاهي

 .دانشگاه اساتید و ها شیمیدان

 گرایي جامعه .3
 بدهند، آگاهي ها آن به كنند، كار مردم با و جمعي دارند دوست كه اشخاصي

 افراد این لذا نمایند، جویي چاره ها آن براي و كنند راهنمایي را ها آن

 مانند .باشد اجتماعي فعالیت مستلزم كه نمایند مي انتخاب را مشاغلي

 بیگانه افراد به خدمت و بالیني روانشناسي



 گرایي رویه .4
 و قانون بر مبتني و یافته ساختار كه شوند مي جذب هایي فعالیت به افراد این

 دست زیر افراد و خود شخصي نیازهاي است ممكن افراد این .باشد مقررات

 .سازند برخوردار كمتري اولویت از سازمان نیازهاي با رابطه در را خویش

 بانكداران و حسابداران مانند

 گذاري تأثیر .5
 افرادي كنند، هدایت را دیگران و نمایند نفوذ اعمال دارند دوست كه افرادي

 عمومي روابط مدیران و حقوقدانان مدیران، مثل



 

 گرایي هنر .6
 دوست دارند، نوآوري و ذوقي احساسي، هنري، هاي توانایي كه اشخاصي

 .شوند جذب موسیقي و تبلیغاتي هنري، مشاغل به كه دارند

 مثال براي .دارند گرایش یك از بیش افراد اغلب كه معتقدند صاحبنظران این

 یك ترسیم با ها آن .باشند جستارگر هم و گرا واقع هم است ممكن كه افرادي

 و تر نزدیك هم به كه گرایشي دو دارند، مي اظهار ها گرایش از ضلعي شش

 .سازگارترند باشند، مي هم مجاورت در



 متغیرهاي شغلي اثرگذار بر برنامه ریزي نیروي انساني
 .است شغلي متغیرهاي انساني منابع كاركرد بر اثرگذار متغیرهاي از گروه چهارمین

 نظم میزان كار ساختار از منظور .اند برده نام كار ساختار عنوان به متغیر این از برخي

 هاي دستورالعمل كه مشاغلي .باشد مي نیاز مورد شغل آن انجام براي كه است ساختي و

 تأثیر شناسد نمي را خاصي چهارچوب كه مشاغلي با دارد مجریان براي مشخصي

   .گذارند مي شاغلین بر متفاوتي

 شاغلین بالتكلیفي و گردند خود شاغلین ابهام موجب است ممكن نیافته ساختار مشاغل

 .آورند همراه به را خود

 یا و خیالي بي قلب، قساوت مانند خاصي رواني هاي جنبه مشاغل از بعضي انجام

 به باید انساني تحقیقات در كه شود مي موجب خود شاغلین در را ... و پذیري مسئولیت

 .داشت فراواني توجه ها آن



 نتیجه گیری 
بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی کارهای  راهمهمترین نتایج به دست آمده نشان میدهد که 

 :عبارتند از

 استاندارد سازی منابع انسانی

 وضع قوانین مناسب برای جذب و نگه داری نیروی انسانی

 تطابق بودجه کارکنان با خط مشی های مالی سازمان

 ارتقای کیفیت

 اصالح نظام پرداخت حقوق منابع انسانی

 تربیت نیروی انسانی متفکر و خالق

 بهبود و سامان دهی ساختار نیروی انسانی 



ایجاد فرصت های برابر آموزشی 

بهبود مدیریت و توسعه نیروی انسانی 

برنامه ریزی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان 

 پیش بینی میزان عرضه نیروی انسانی حمایت حقوقی و قضایی از

 کارکنان

 مشارکت کارکنان در برنامه ریزی نیروی انسانی 

توسعه تربیت بدنب و ارتقای سطح سالمت جسمی منابع انسانی 

کنترل و ارزیابی برنامه های نیروی انسانی 

توسعه و فناوری اطالعات و ارتباطات 



 وری بهره ملی سازمان وظایف
  

 کشور بهره وری جامع برنامه تهیه ـ الف 

 

 جمله از تولید عوامل کلیه بهره وری ارزیابی و پایش ، راهبری ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی ـ ب

 خاک و آب ، انرژی ، سرمایه ، کار نیروی

 

 اجرایی دستگاه های تمامی به بهره وری ارتقاء تخصصی آموزش های ارایه و برنامه ریزی ـ ج

 

 بر اثرگذار سیاست های اجرای و متغیرها شناسایی در اجرایی دستگاه های عملکرد بر نظارت ـ د

 .بهره وری رشد

  

 



 :پرواز بوفالو ها  

 
 الگوی مدیریت در سازمان های موفق  

 جین بالسكو یکی از مشاوران زبده مدیریت ، 

 .در مراسم ترحیم یکی از دوستان نزدیك خود حضور یافته است  

در اثر حادثه رانندگي در جاده ای که به خاطر کار و مدیریت دوستش 

 .شرکتش در آن رفت و آمد مي کرده ، جان خود را از دست داده است 



 بالسكو در خلوت خود به این حقیقت تلخ 

مي اندیشید که روزي و شاید هم همین فردا نوبت او باشد ، 

چراکه هفته اي چند روز همین جاده را با همین سرعت 

 . برای کارطی می کند 

 راستي اگر این اتفاق فردا براي او بیافتد تكلیف چیست ؟

 مطرح می شود سه سوال اساسي براي بالسكو  



 یا بسازیم موفقي وکار کسب که کنیم مي کار وقفه بي و سخت ما آیا  : 1 سوال

 . بیاوریم وجود به را امروز مثل شكوهي با ختم مراسم که کنیم مي تالش

  

 تا کوشیم مي یا کوشیم مي خود زندگي کامیابی و موفقیت براي ما آیا : 2 سوال

 را ما آن زیاد و کم سر بر هم وبعد گردند مند بهره ما تالش از ما وارثین تنها

 . نمایند ما نثار نفرین و کنند سرزنش

  

 ؟ کنیم کار فقط که کنیم مي زندگي یا کنیم مي کار زندگي براي ما آیا : 3 سوال

 ؟ کار براي زندگي یا ؟ زندگي براي کار چیست زندگي هدف اصال



 او و دهد مي تكان را او شدت به بالسكو ذهن در سواالت این طرح

  و دارد می وا  تالش و تفکر به درست هاي پاسخ به رسیدن براي را

 او . کند می حاصل او براي را زیر نتایج که کند می آغاز را تحقیقي

 ،  شرکت 2٤ مدیران با جهان موفق های شرکت میان از من گوید مي

 صنایع در که مدیران این با گفتگو در و دادم انجام اي مصاحبه

 دست آنان موفقیت در آشكار حقیقت دو به کردند مي مدیریت ، مختلف

  . یافتم



مدیریت راز موفقیت مدیران این بود که اساسا نوع و طبیعت : یک 

شیوه ” با دیگران کامال فرق داشت و در واقع ورهبریشان 

 .موفقیت آن ها بود عامل “رهبري

  

در شیوه هاي مدیریتي و رهبري آنان ، الزاما تشابه و نقاط : دو 

هر یك از آن ها . مشترکي وجود نداشت تا بتوانم از آن تقلید کنم 

 . روش رهبري خاص خود را براي موفقیت داشتند 
  



 :اما همه آن ها در امور زیر با هم مشترك بودند 
 

آن ها براي کار زندگي نمي کنند ، بلكه براي زندگي کار می  -1

 .  کنند 

 

آن ها به همه امور زندگي اهمیت مي دهند و همه چیز را با   -2

هم و با تعادل به پیش مي برند ؛ امور خانواده ، امور شخصي ،  

امور سالمت ، امور تفریحي ، امور معاشرتي و باالخره امور 

 .کسب و کار 
 



 : کند مي اشاره خود بررسي نتایج در تلخ حقیقت سه به بالسكو

  

 و  IBM  در   انسان کننده گمراه و دشمن ، کامیابی و موفقیت : یک

 شرکتی عنوان به 80 دهه اوایل شرکت نمونه برای . است ها سازمان

 بهترین چون عواملی حقیقت در اما ، بود درجهان عالی مدیریت  با

   . ندادند ها آن در تغییری که چرا ، شد شکستشان عامل طراحی

آیینه حقیقت ، در ما متاسفانه همواره دیگران را مقصرمی دانیم و هرگز : دو 

 .خود را نمی نگریم 
 



 آیینه چون نقش تو بنمود راست 

 

 خود شکن ، آیینه شکستن خطاست                             

 روز هر من و هستند ما  عملکرد دهنده انعکاس ما های سازمان ، واقع در

   . بینم می خود   روبروی و آیینه در را سازمان مشکل



باید ،من من باید عوض شوم , تلخ سوم این است که من باید تغییر کنم حقیقت :سه 

،هیچ کس نمی پذیرد که همه دنبال تغییر دیگران هستند درحالی .اصالح شوم 

 .اشکال از خود اوست 
 

 تو خود حجاب خودی       حافظ از میان برخیز



بالسکو پس از درك این نتایج به درون سازمان خود مراجعه می 

 کند و با دیدگاه جدیدي به بررسي آن 

مي پردازد و در این بررسي به دو نوع سازمان و تشكیالت اشاره 

مي کند ؛ زیرا از ویژگي هاي بوفالوها و غازها ، نتایج مدیریتي 

 .جذابي به دست مي آورد 

 :   او سازمان ها را به دودسته تقسیم می کند 

 سازمان های بوفالویی  -1

 سازمان های غازی -2





 ویژگي بوفالوها   
آن ها . آن ها به یك رهبر پاي بند و وفادار و همه پیروند و تابع 

درست همان کاری را مي کنند که به آن ها دستور داده شده 

 .  است 

بوفالوها . آن ها هرگز سوال نمي کنند و فقط پیروي مي کنند 

منتظر دستور مي شوند و تا دستور نرسد ،  هیچ کاری نمي 

 . کنند و هیچ جا نمي روند 

هیچ كس جاي دیگري را پر نمي کند و جلو نمي افتد و 

  .مسوولیت نمي پذیرد 





 ویژگي غازها  

 . هر غاز به هنگام پرواز دسته جمعي ، احساس مسوولیت می کند  -

 .  هر غاز فقط پیروي محض نمي کند و وضع خود را در راه مي سنجد  -

 .  هر غاز مسیر پرواز گروه را مي داند  -

 .  راهبري و جلودار بودن ، نوبتي است  -

هر غاز، در نوك پرواز قرارگرفتن و هدایت گروه را ، خود انتخاب مي  -

 .  همه غازها تمایل به پذیرش مسوولیت و راهبري دارند  -. کند

 .غازها در طول پرواز مراقب یكدیگر هستند  -

    70بررسي ثابت کرده است که اگر غازها مسیري را گروهي بپیمایند ،  

 .  درصد بیشتر از آن مسافتي را که انفرادي می توانند طی کنند ،  می پیمایند 



 گروهي پرواز و زندگي و همكاري نظام مطالعه از وقتي گوید مي بالسكو

 به  ، کردم کشف را نظام این کامیابی راز و شدم آگاه غازها مشارکتی و

 ها آن از و دادم پرواز دستور همكارانم همه به و برگشتم خود شرکت داخل

 و ببرند لذت پروازشان از خود هم که باشند غازهایي امروز از که خواستم

 آن به من آري . کنم اداره را تري آسوده و تر یافته تکامل سازمان من هم

 از غافل . کنید پرواز من بوفالوهاي : گفتم و دادم پرواز آزادي و اختیار ها

   . کنند پرواز توانند نمي بوفالوها كه این



  مگرتو . است بوفالویي سازمان یك  ، تو سازمان بالسكو گفتم خود به

 داشته وچرا چون بي فرمانبردار و مطیع همكاراني که نخواستي طور این

 ، خواهي مي این از غیر اگر پس .کنند نگاه تو دهان و دست به که باشي

 یك سوم تلخ حقیقت آن که بود جا این در و کنی تغییر باید اول تو خود

 باید من ، کنم تغییر باید من : که کرد صدا من گوش در دیگر بار

  . کنم غاز به تبدیل را بوفالوها



 رشد ، پرورش و آموزش با ، دهم تغییر را ها آن طبیعت

 و اعتماد ، مسوولیت ، اختیار ، روحیه ، انگیزش ،ایجاد

 اغلب در روزه همه که است تلخي حقیقت بوفالوها پرواز...

 سازمان در که حالی در . کنیم مي برخورد آن با ها سازمان

 تعامالت در برنده - برنده نگاه و اندیشی هم ، همدلی غازی

  . هست بارز مشخصه سازمانی برون و سازمانی درون




























