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استراتژیک کارفرما طراحی شده است.

افــراد نقــش تعییــن کننــده ای در هــر
ســازمانی دارنــد و فقــط وســیله ای بــرای

مدیریــت منابــع انســانی اساســا مربوط

رســیدن بــه اهــداف نهایــی شــرکت نیســتند.

بــه مدیریــت افــراد در ســازمان و تمرکــز بــر

بــا جهانــی شــدن ،مدیریــت منابــع انســانی

قوانیــن و سیســتم هــا همچنیــن نظــارت بــر

یــا مدیریــت پرســنل کــه نامــی بــود کــه در

مزایــای کارمنــد ،اســتخدام کارمنــد ،آمــوزش

ابتــدا بــه آن داده شــد و بعــدا تغییــر کــرد.

و رشــد ،ارزیابــی عملکــرد و مدیریــت پــاداش
اســت.

نیــروی کار امــروزه یکــی از مهــم تریــن
ســرمایه هــای شــرکت اســت و ســازمان هــا

مدیریــت منابــع انســانی همچنیــن

توجــه زیــادی بــه ســاختن و پــرورش ســرمایه

خــود را بــا تغییــرات ســازمانی و ارتباطــات

ای محکــم در خــود دارنــد.

صنعتــی مرتبــط مــی دانــد و در رشــد و
مدیریــت برنامــه هایــی کــه بــرای افزایــش

بــرای بــرد در بــازار ،ابتــدا بایــد در ســازمان برنــده

اثربخشــی یــک ســازمان یــا تجــارت طراحــی

باشــید( .داگ کنــات)

شــده ،دخیــل اســت.هدف آن همــکاری همــه
ی حــوزه تولیــد ،مدیریــت و پــرورش ارتبــاط

مدیریت منابع انسانی چیست؟

بیــن کارمنــد و کارفرمــا اســت.

مدیریــت منابــع انســانی ()HRM

مدیریــت منابــع انســانی در ابتــدا در

راهبــردی اســتراتژیک بــرای مدیریــت موثــر

حــوزه کارهــای تبادلــی و مدیریــت پایــه و

افــراد در یــک شــرکت یــا ســازمان اســت کــه

ســود هــا متمرکــز بود.امــا بــه لطــف جهانــی

بــه تجــارت کمــک مــی کنــد تــا مزیــت رقابتی

ســازی ،پیشــرفت تکنولــوژی و تحقیقــات

را بــاال ببــرد .ایــن علــم بــرای بــه حداکثــر

بعــدی در حــوزه منابــه انســانی ،امــروزه

رســاندن عملکــرد کارمنــد در راســتای اهــداف

بــر چنــد موضــوع ابتــکاری ماننــد ادغــام و
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خریــداری ،مدیریــت اســتعداد ،برنامــه ریــزی

راهبردهــای موثــر بــرای ایجــاد جمعیتــی بــا

بــرای جانشــینی ،ارتباطــات صنعتــی و کاری و

اســتعداد هــای درســت بــرای شــرکت شــده

تنــوع و گنجایــش تمرکــز دارد.

اســت.

در ســطح کالن ،مدیریــت منابــع انســانی

ایــن کارهــا مــی توانــد شــامل تعییــن

نظــارت بــر رشــد رهبــری ســازمانی و رشــد

مهــارت هــا و تجربیــات مــورد نیــاز بــرای

فرهنــگ ســازمانی را در هــدف دارد .ســاخت

انجــام شــغل بــه صــورت مناســب ،شناســایی

محیــط کاری مثبــت بــرای داشــتن مدیریــت

رونــد شــغل و صنعــت و پیــش بینــی ســطوح

کارکنــان بهتــر موضوعــی مســئوالنه اســت.

اســتخدام آینــده و مهــارت هــای مــورد نیــاز
اســت.

عملکردهــای بخــش مدیریــت منابع

تحلیــل شــغل و راهبردهــای اســتخدام

ا نسا نی

درســت ،هســته هــای اصلــی مدیریــت منابــع

بیاییــد نگاهــی بــه عملکردهــا و

انســانی هســتند.زیرا ایــن شــیوه به اســتخدام

کارهــای مختلــف و گســترده ای بیاندازیــم کــه

درســت اعتبــار مــی بخشــد ،دســتمزد هــا

بخــش مدیریــت منابــع انســانی در آن دخیــل

را مشــخص مــی کنــد ،نیــاز بــه آمــوزش را

اســت.

تعییــن مــی کنــد و تصمیمــات دیگــر حــوزه
منابــع انســانی را مــی گیــرد.

به کارگیری منابع درست
اســتخدام بــه ایــن دلیــل کــه هــر شــرکت

قوانیــن منابــع انســانی و ســاختاری

بهتریــن فــرد را مــی خواهــد ،بســیار رقابتــی

بــرای برنامــه ریــزی تجــارت

اســت .مدیریــت منابــع انســانی موفــق

یکــی از کارهــای عملیاتــی در منابــع

بــه پیــدا کــردن اســتعداد درســت و اجــرای

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

شــکایات مربــوط بــه خــاف ماننــد دزدی یــا

ایجــاد کنــد و همچنیــن مطمئــن شــود کــه

مــوارد انضباطــی و اتخــاذ سیســتم هــای

ایــن قوانیــن رعایــت مــی شــوند .یــک

ارتباطــی بــرای بدســت آوردن همــکاری و

مســئول منابــع انســانی بایــد برنامــه ی منابــع

ایجــاد حــس مشــترک بیــن کارمنــدان بــرای

انســانی را بــرای پیــش بینــی تجارتــی بــا

انجــام عملیــات اســت.

ریســک کمتــر طراحــی کنــد.

مدیریت عملکرد و پاداش
به کارگیری و نگهداری نیروی کار

ارزیابــی عملکــرد ،ارزیابــی کار کارمنــد و فراهــم

ایــن کار شــامل طراحــی چهارچــوب

آوردن بازخــورد الزم اســت .انــدازه گیــری

ســازمانی اســت کــه اســتفاده حداکثــری از

عملکــرد بــرای ســازمان و بــرای فــرد اهمیــت

منابــع انســانی موسســه ببــرد و سیســتمی

دارد.زیــرا ارزیابــی عملکــرد ،داده هــای اولیــه

از ارتباطــات را ایجــاد کنــد کــه بــه ســازمان

ای هســتند ،بــرای تعییــن افزایــش حقــوق،

کمــک مــی کنــد تــا بــه صــورت شــفاف عمــل

ترفیــع و در مــورد کارکنــان ،فــردی کــه بــه

کنــد.

صــورت رضایــت بخــش کار نکــرده اســت
بــرای اخــراج اســتفاده مــی شــود.

مســئولیت هــای دیگــر در ایــن حــوزه
شــامل امنیــت و ســامت و ارتباطــات مدیــر

پــاداش و بازشناســی یــک جنبــه مهــم

و کارمنــد اســت کــه مســتلزم اطمینــان از

دیگــر از مدیریــت منابــع انســانی اســت و

امنیــت و محیــط کار ســازنده اســت.

مکانیزمــی اســت کــه بــه وســیله آن ســازمان

کارهــای مربــوط بــه نگهــداری مرتبــط

هــا بــرای کارکنــان خــود پــاداش هایــی بــرای

بــا مدیریــت نیــروی کار اســت کــه شــامل

دســتاوردهای گذشــته و انگیــزه ای بــرای

همــکاری بــا اتحادیــه هــای کارگــری ،بررســی

عملکــرد بــاال در آینــده فراهــم مــی کننــد.
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آموزش و توسعه

مدیریــت منابــع انســانی را بــه وســیله افــرادی

ایــن موضــوع دربــاره نظــارت بــر رونــد

کــه در ایــن زمینــه کمــک کننــده هســتند،

کار کارمنــد در ســازمان و مشــاهده ی برنامــه

تنظیــم مــی کننــد .آنهــا اســتخدام ،مدیریــت

ی جانشینی مناسب برای افراد است.

و مســئولیت هــای دیگــر در موقعیــت مرکــزی
را انجــام مــی دهنــد.

مدیریــت منابــع انســانی در ایجــاد
راهبردهــای مختلــف بــرای رشــد و یادگیــری

یــک ســری از موقعیــت هــای تجــاری

کارمنــدان بــرای بــروز رســانی افــراد و تطبیــق

در حــال تغییــر ،ســاختار هــای در حــال تغییــر

آنهــا بــا اهــداف تجــاری ســازمان اطمینــان

ســازمان و گــذر از جانشــینی عــادی بــه

خاطــر را فراهــم مــی کنــد.

ســازمان هــای یکنواخــت و تغییــر رهبــری ،
بخــش منابــع انســانی را مجبــور بــه تغییــر

مســئول منابــع انســانی تحقیــق دربــاره

نقــش و عملکــرد خــود مــی کنــد.

ی نیــاز بــه آمــوزش کارکنــان و ارزیابــی
برنامــه هــای رشــد کارکنــان کــه بــرای رســیدن

پیــش از ایــن شــرکت هــا خــود را بــر

بــه ایــن نیــاز هــا طراحــی شــده اســت را بــر

اســاس مرکزیــت و بخــش ها ســاختار ســازی

عهــده دارد.

مــی کردنــد ،دفتــر مرکــزی ،بازاریابــی ،تولیــد و

بــرای فهمیــدن جایــگاه مدیریــت

غیــره .ولــی اکنــون آنهــا نیــاز بــه مرکــز زدایــی

منابــع انســانی در هــر ســازمان بایــد بدانیــم

دارنــد و بایــد کارهــای خــود را تجمیــع کننــد

کــه ســاختار مدیریــت منابــع انســانی در هــر

تــا تیــم هــای چنــد عملیاتــی را توســعه

تجارتــی متفــاوت اســت و بــه وســیله نــوع،

دهنــد.

انــدازه و فلســفه هــای حاکــم بــر ســازمانی

امــروزه مدیریــت عالــی از مســئول

کــه در آن کار مــی کننــد شــکل مــی گیــرد.

منابــع انســانی انتظــار دارد تــا از ســنت هــای

امــا اکثــر ســازمان هــا عملکــرد

خــود گــذر کنــد و روش ذخیــره ســازی را
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بخــش بنــدی کــرده تــا بــه تجمیــع بیشــتر
رســیده و عمــل پشــتیبانی از ســازمان ،مرکــز

وظایــف بخــش منابــع انســانی بــه

زدایــی شــود.

طــور کلــی بــه  3حــوزه تقســیم مــی شــود.

ایــن کار منجــر بــه یــک رویــه ی عــادی

 -مدیریت افراد

در منابــع انســانی بــرای مرکــز زدایــی عملکــرد

 -رشد سازمانی

منابــع انســانی مــی شــود و آن را بــرای

 -رشد مدیریت شغل

مدیریــت بعضــی خطــوط قابــل توضیــح

مدیریت افراد

مــی کنــد.
بــا ایــن حــال منابــع انســانی ارتبــاط

ایــن کار شــامل کمــک بــه کارکنــان برای

عملکــردی مرکــزی را در قســمت هایــی کــه

شــناخت قــدرت هــا و ضعــف هــا و غلبــه بــر

تخصــص مــورد نیــاز اســت ماننــد جبــران

کمبودهــای خــود اســت و بنابرایــن بدســت

غرامــت و مســئولیت هــای اســتخدام ،حفــظ

آوردن بهتریــن عملکــرد بــرای موسســه اســت.

مــی کنــد.

ایــن وظایــف در فعالیــت هایــی مختلفــی

بیاییــد دســته بنــدی گســترده و

ماننــد نظــارت بــر عملکــرد ،آمــوزش و آزمــون

ســاختار مدیریــت منابــع انســانی را بــر

انجــام مــی شــود .ایــن کار همچنیــن شــامل

پایــه ی ســطوح مختلــف مســئولیت هایــی

مدیریــت درخواســت هــای مرتبــط بــا حقــوق

کــه ایــن بخــش نظــارت مــی کنــد بررســی

کارکنــان ،امنیــت شــغلی ،مزایا و ســود اســت.

کنیــم.

رشد سازمانی
در ایــن بیــن تمرکــز ایــن قســمت بــر
پــرورش سیســتمی موفــق اســت کــه منابــع

8

با عضویت در سایت به جدیدترین مطالب روز دنیا در زمینه مدیریت منابع انسانی دسترسی پیدا کنید.

WWW.HRBLOG.IR

همه چیز درباره مدیریت منابع انسانی
انســانی و منابــع دیگــر را بــه عنــوان بخشــی
از راهبردهــای تجــاری بزرگتــر بــه حداکثــر
برســاند و آنهــا را در رســیدن بــه اهــداف
تجــاری ترغیــب کنــد.
ایــن وظیفــه ی مهــم ،همچنیــن شــامل
ایجــاد و نگهــداری یــک برنامــه متغیــر اســت

چــرا مدیریــت منابــع انســانی مهــم

کــه بــه ســازمان اجــازه مــی دهــد کــه بــه

اســت؟

نیروهــای داخــل و خــارج از ســازمان پاســخ
دهــد .همچنیــن بــه معنــای نظــارت بــر

مدیــران بــه جــدول روی مانیتــور نــگاه

سیســتم هــای قوانیــن شــرکت اســت و

مــی کنند.تولیدکنندگــی کارکنــان ،رقابــت و

اطمینــان از اینکــه آنهــا ،همــراه بــا اســتراتژی

داوطلبــان را مــی بیننــد و ایــن اندیشــه ی

هــای تجــاری ســازمان هســتند.

تولیــد گرایــی اســت.
منابــع انســانی بــرای همــه ســازمان

مدیریت رشد کاری

هــا در حــوزه هــای بــی شــماری اهمیــت دارد

ایــن حــوزه بــر انطباق افــراد با مناســب

و گســتره ی آن از برنامــه ریــزی اســتراتژیک

تریــن شــغل و مســیر کاری در ســازمان تمرکــز

تــا ســاخت تصویــری از شــرکت اســت .کنتــرل

دارد و در حــوزه موثــر نمــودن مــدل هــای

و تعهــد منابــع انســانی تجربــه ی کارکنــان را

آموزشــی و برنامــه هــای جانشــینی فعالیــت

در بیــن نیــروی کار بــاال مــی بــرد در حالــی کــه

دارد.

آنهــا عملکــرد تجــاری را تقویــت مــی کننــد.
عوامــل مختلفــی کــه اهمیــت اساســی
مدیریــت منابــع انســانی
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انجــام داده انــد تــا هزینــه هــای دســتمزد

مــی کننــد شــامل :

را بــا موقعیــت مالــی کنونــی ســازمان در

مدیریت استراتژیک

یــک خــط قــرار دهنــد و باعــث رشــد ســود
شــده انــد.

منبــع انســانی خــط ابتدایــی شــرکت را
بهبــود مــی بخشــد.با علــم بــه اینکــه ســرمایه
انســانی بر رشــد و موفقیــت ســازمان تاثیرگذار

امنیت و مدیریت ریسک

اســت رهبرانــی کــه در زمینــه مدیریــت

امنیــت محــل کار و مدیریــت ریســک بــرای

اســتراتژیک منابــع انســانی تخصــص دارنــد

یــک کارفرمــا موضــوع مهمــی اســت و بایــد

در تصمیــم گیــری هایــی مشــارکت مــی کننــد

بــه کارکنــان بابــت ایــن مــوارد اطمینــان

کــه ارزیابــی کارکنــان کنونــی و پــروژه هایــی

دهــد .بخــش منابــع انســانی انجــام چنــد

بــرای نیــاز هــای آینــده ی نیــروی کار را بــر

کار دربــاره ی فراهــم آوردن امنیــت در کار و

اســاس تقاضــای شــغلی توضیــح مــی دهــد.

ممنوعیــت هــر ســوء رفتــار را پذیرفتــه اســت.

بررســی و ســاخت یک ســاختار دســتمزد

مدیریت درگیری

قو ی

منابــع انســانی ارتباطــات کارکنــان را
متخصصــان حــوزه دســتمزد منابــع

مدیریــت مــی کنــد ،بنابرایــن مســئولیت

انســانی ،یــک ســاختار واقعــی و قــدی را

ســازمان در برابــر ادعــای اعمــال ناعادالنــه در

ســاخته انــد کــه دســتمزدهای ســازمان را در

حــوزه اســتخدام را کاهــش مــی دهــد .آنهــا

موقعیــت رقابتــی نســبت بــه کارهــای دیگــر

مشــکالت محــل کار را شناســایی ،تحقیــق و

در صنعــت قــرار مــی دهــد .ایــن متخصصــان

حــل مــی کننــد .مشــکالتی کــه ممکــن اســت

تحقیقــات زیــادی دربــاره حقــوق و دســتمزد

بــدون توجــه بماننــد و از کنتــرل خــارج شــوند
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رضایت کارکنان

و بنابرایــن ســازمان را دچــار نــزاع هــای
قانونــی کننــد.

بخــش منابــع انســانی فرهنگــی
از عملکــرد بــاال را مــی ســازد.بنابراین بــه

ایجاد ارتباطات کارفرما و کارمند

رضایــت کارمنــدان نیــز مــی رســند.آنها اداره و

مداخلــه منابــع انســانی بــه ســاخت

ایجــاد تحقیقاتــی دربــاره اندیشــه ی کارکنــان

ارتباطــات کارکنــان در ســازمان ،کمــک مــی

 ،ایجــاد بحــث هــای گــروه هــای کانونــی و

کنــد تــا بــه ســطوح عملکــرد  ،رضایــت و

درخواســت ورودی کارکنــان بــا توجــه بــه

اخــاق بــاال در بیــن نیــروی کار دســت یابنــد.

رضایــت شــغلی و راه هایــی کــه کارفرمایــان

آنهــا تحقیقــات انجــام شــده دربــاره ذهنیــت

مــی تواننــد از افــراد حمایــت کننــد و در

کارمنــدان را مدیریــت مــی کننــد و گــروه های

راســتای ایجــاد ارتباطــات کاری حرکــت کننــد

کانونــی را مــی ســازند و بــه دنبــال ورودی

را انجــام مــی دهنــد.

کارکنــان از طریــق رضایــت از شــغل و راه هایی

مدیریــت منابــع انســانی بــه عنــوان

هســتند کــه کارفرمــا مــی توانــد ارتباطــات

یــک شــغل

خــوب کاری را حفــظ کنــد.

یــک متخصــص منابــع انســانی بــه

اطمینان از مطلوبیت

دنبــال مســئولیت محــض و قابــل توضیــح

بخــش منابــع انســانی بــا اســتفاده از

اســت.زیرا ایــن بخــش ،از ســرمایه ی انســانی

قوانیــن ،مطلوبیــت را تضمیــن مــی کند.ایــن

بــا ارزش ســازمان مراقبــت مــی کنــد کــه

قوانیــن آنهــا را قــادر مــی ســازد کــه اســناد را

هســته تجــارت را کنتــرل مــی کنــد .مدیریــت

نگهــداری کننــد و اقدامــات مثبتــی در برابــر

منابــع انســانی یــک کار تخصصــی اســت

هــر بررســی نابرابــر را انجــام دهنــد.

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

امــا ایــن موضــوع بیشــتر مرتبــط بــا عالقــه

میــان فــردی بــاال بــرای ایــن متخصصــان

ی شــما و مهــارت هــای افــراد اســت کــه در

اســت .توانایــی شــما بــرای رشــد ســازمان،

نهایــت موفقیــت و پیشــرفت شــما را در یــک

کلیــد بــرآورده کــردن انتظــارات بــه عنــوان

زمینــه مشــخص مــی کنــد.
فنــاوری ،طــی ســالیان متمــادی تأثیــر

بخشــی از ســازمان اســت.
نمــود منابــع انســانی بــه عنــوان

چشــمگیری در رویــه هــای منابــع انســانی

شــغل در هــر موقعیــت ،تجربــه یــا تخصصــی

داشــته اســت .اســتفاده از فنــاوری ،اطالعــات

متفــاوت اســت .مــی توانیــد بــه عنــوان یــک

را در ســازمان هــا قابــل دسترســی تــر مــی

فــرد بــا معلومــات عمومــی بــا وجــود یــک

کنــد  ،تاخیــر در انجــام کارهــای اداری را از

چرخــه کارمنــدی بــه هــم پیوســته باشــید یــا

بیــن مــی بــرد  ،بــه مشــاغل اجــازه مــی دهــد

بــه عنــوان یــک متخصــص بــا توجــه بــه یــک

تــا در ســطح جهانــی عملکــرد داشــته و هزینــه

حوزه مخصوص منابع انسانی کار کنید.

هــا را کاهــش دهنــد.

عبــارت جدیــد ( HRBPشــریک تجــاری

فنــاوری اطالعــات ،روش هــای منابــع

منابــع انســانی) در حــال رشــد اســت کــه

انســانی را در زمینــه هــای زیــر بهبود بخشــیده

تعریــف آن یــک شــریک اســتراتژیک در حــوزه

اســت :

عملکــرد منابــع انســانی همــراه بــا اســتراتژی
 .1استخدام الکترونیک

تجــاری کلــی اســت.

 .2آموزش کارکنان

جــدا از یــک درجــه ی تعریــف شــده،

 .3سیستم های اطالعاتی منابع انسانی

گواهــی هــای منابــع انســانی فراوانــی در حوزه
هــای مختلــف منابــع انســانی وجــود دارد کــه
مــی تواند رشــد در هــر بخــش را ارزیابــی کند.
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استخدام الکترونیک

مشــاغل خالــی و متقاضیــان را بــه شــکلی

اســتخدام عمدتـ ً
ـا تحــت تأثیــر فنــاوری

ســریع تــر و آســان تــر از گذشــته پیگیــری

اطالعــات قــرار گرفتــه اســت.در گذشــته ،

کننــد .اســتخدام الکترونیکــی همچنیــن بــه

اســتخدام کننــدگان بــرای پــر کــردن ســمت

از بیــن بــردن محدودیــت هــای موقعیــت

هــای خالــی ،چاپ آگهــی اســتخدام در روزنامه

جغرافیایــی کمــک مــی کنــد.

هــا را امتحــان مــی کردنــد .متخصصــان

هرکســی کــه دسترســی بــه اینترنــت

منابــع انســانی بــه راحتــی قــادر بــه ایجــاد

دارد ،مــی توانــد مشــاغل را درخواســت و

شــغل بــرای بیــش از یــک مــکان نبودنــد و

مشــاهده کنــد .عــاوه بــر پورتــال هــای

بــه میلیــون هــا نفــر دسترســی نداشــتند و

ً
غالبا از
اســتخدام ،متخصصــان منابــع انســانی

ایــن باعــث مــی شــد زمــان اســتخدام جدیــد،

طریــق وب ســایت هایــی ماننــد  LinkedInدر

طــول کشــیده و خســته کننــده باشــد.

رســانه هــای اجتماعــی حضــور دارند و بــه آنها

بــا اســتفاده از ابزارهــای اســتخدام

امــکان جــذب کارمنــدان از طریــق اینترنــت را

الکترونیکــی  ،متخصصــان منابــع انســانی

مــی دهنــد .در رســانه هــای اجتماعــی  ،آنهــا

مــی تواننــد شــغل مــورد نظــر خــود را اعــام

مــی تواننــد بــا ارســال اخبــار شــرکت و عکــس

کــرده و متقاضیــان ،هــزاران شــغل را در مــکان

هــای مربــوط بــه رویدادهــای شــرکت  ،برنــد

هــای مختلــف همــه در یــک مــکان ردیابــی

شــرکت را ایجــاد کننــد تــا آگاهــی مثبــت

کننــد .بازخــورد مصاحبــه  ،بررســی هــای پــس

ایجــاد شــود و کارفرمایــان بــه اهــداف خــود

زمینــه ای و آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات

برســند.

همــه مــی توانــد بــه صــورت آنالیــن انجــام
و مشــاهده شــود .ایــن امــر بــه متخصصــان
منابــع انســانی کمــک مــی کنــد تــا همــه
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آموزش کارکنان

طریــق اینترنــت پیگیــری کننــد کــه ایــن امــر

فنــاوری بــه متخصصــان منابع انســانی

مــی توانــد بــه کاهــش افزونگــی در آمــوزش

اجــازه مــی دهــد ،تــا کارمنــدان جدیــد را بــا

کمــک کنــد و در نهایــت هزینــه هــای آمــوزش

روشــی بســیار مؤثرتــر آمــوزش دهنــد .ایــن

را کاهــش مــی دهــد.

موضــوع بــه کارمنــدان امــکان دسترســی بــه

سیســتم هــای اطالعاتــی منابــع

برنامــه هــای آموزشــی را تقریبـ ً
ـا از هــر نقطــه

انســانی

مــی دهــد.
ایــن امــر نیــاز بــه دیــدار مربیــان /

متخصصــان منابــع انســانی بــه طــور

اســتخدام کننــدگان بــا افــراد داوطلــب را

کلــی روزانــه حجــم زیــادی از مســتندات

در هنــگام تکمیــل مــدارک الزم از بیــن مــی

را کنتــرل مــی کننــد ،از درخواســت هــای

برد.آمــوزش در کالس هــای مجــازی باعــث

انتقــال بخــش و داده هــا گرفتــه تــا فــرم

مــی شــود تــا متخصصــان منابــع انســانی

هــای مالیاتــی محرمانــه کارمنــدان .فــرم هــا

بتواننــد تعــداد زیــادی از کارمنــدان را بــه

بایــد بــرای مــدت زمــان قابــل توجهــی بــرای

ســرعت آمــوزش دهنــد و پیشــرفت خــود را از

هرگونه مراجعه بعدی در پرونده باشند.

طریــق برنامــه هــای تســت ،ارزیابــی کننــد.

اســتفاده از سیســتم هــای اطالعاتــی

کارمنــدان کنتــرل بیشــتری بــر رونــد

منابــع انســانی ( )HRISایــن امــکان را بــرای

یادگیــری و رشــد خــود دارنــد .آنهــا مــی

شــرکت هــا فراهــم کــرده اســت کــه هــر

تواننــد در زمــان و مکانــی بــه انتخــاب خــود

زمــان کــه الزم باشــد ،فایــل هــا را بــا فرمــت

در آمــوزش شــرکت کننــد ،کــه مــی توانــد بــه

الکترونیکــی بــرای افــراد درون ســازمان ذخیره

آنهــا در مدیریــت کار و زندگــی کمــک کنــد.

کننــد و از ایــن طریــق نیــاز بــه پرونــده هــای

مدیــران مــی تواننــد آمــوزش را از

فیزیکــی و آزاد کــردن فضــای داخــل دفتــر را
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حــذف کننــد.

ویــژه در زمینــه هــای ارتباطــات الکترونیکــی و

( HRISسیســتم هــای اطالعاتــی منابــع

انتشــار اطالعــات ،چشــم انــداز کســب و کار و

انســانی) همچنیــن امــکان دســتیابی بــه

نحــوه عملکــرد آنهــا را بــه طــرز چشــم گیــری

اطالعــات را بــه موقــع و ســریعتر فراهــم مــی

تغییــر داده اســت.

کنــد .در عــرض چنــد ثانیــه پرونــده هــا قابــل

پیشــرفت در ارتباطــات ماهــواره ای

دسترســی هســتند .داشــتن کلیــه اطالعــات در

و فنــاوری دیجیتــال و موبایــل همــه باعــث

یــک مــکان همچنیــن بــه متخصصــان ایــن

تغییــر در تعامــل تجــارت هــا بــا یکدیگــر و

امــکان را مــی دهــد کــه داده هــا را به ســرعت

کارکنانشــان شــده اســت .امــروزه بســیاری

و در چندیــن مــکان تجزیــه و تحلیــل کننــد،

از قراردادهــای منابــع انســانی بــه صــورت

زیــرا اطالعــات در یــک مــکان متمرکــز اســت.

دیجیتالــی تنظیــم شــده و بــا اســتفاده از

ایــن امــر بــه حفــظ ســوابق مختلــف در مــورد

فنــاوری هدایــت مــی شــوند کــه بــه نوعــی

مرخصــی و حضــور و همچنیــن بــر اســاس آن

ســرعت خاصــی بــه کل حــوزه عملکــردی داده

بــه قراردادهــای اساســی کمــک کــرده اســت.

اســت.
تغییــرات در ســاختار ســازمانی نیــز

تغییــر در مدیریــت منابــع انســانی

بــر تغییــر چهــره و ســاختار مدیریــت منابــع

در طــول ســال هــا

انســانی تأثیــر گذاشــته اســت.در بســیاری از

در ســال هــای اخیــر  ،چندیــن رونــد

صنایــع نمایندگــی اتحادیــه کاهــش یافتــه

اقتصــادی تأثیــر بســزایی در ســاختار گســترده

اســت .همچنیــن  ،فلســفه هــای ســازمانی

مدیریــت منابــع انســانی داشــته اســت.

دچــار دگرگونــی شــده اند.بســیاری از شــرکت

مهمتریــن آنهــا پیشــرفت در فــن آوری هــای

هــا ســاختارهای ســنتی و سلســله مراتبــی

جدیــد اســت .این فــن آوری هــای جدیــد ،به

ســازمانی خــود را بــه ســاختارهای مدیریتــی
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منابــع انســانی در درجــه اول در نقــش

موازی تر تغییر داده و تنظیم کرده اند.
مطابــق نظــر کارشناســان مدیریــت

پشــتیبانی قــرار مــی گرفتنــد ،کــه در آن

منابــع انســانی ،ایــن تغییــر مســئولیت،

اندیشــه هایشــان در مــورد توجیــه هزینــه /

نیــاز بــه ارزیابــی مجــدد در توصیــف شــغل

ســود و ســایر جنبــه هــای عملیاتــی مشــاغل

 ،سیســتم هــای ارزیابــی و تعریــف مجــدد

بــه نــدرت مطــرح مــی شــد.
تغییــر ویژگــی ســاختارهای تجــاری و

دیگــر عناصــر مدیریــت پرســنل را بــه همــراه

بــازار باعــث مــی شــود کــه صاحبــان مشــاغل

داشــته اســت.

و مدیــران بــرای افزایــش مشــارکت بیشــتر،

چنــد تغییــر رویــه در مدیریــت منابع

منابــع انســانی را بــه ضــرورت اســتفاده کننــد.

ا نسا نی

بگذاریــد ایــن تغییــرات را در مدیریــت منابــع
انســانی مطالعــه کنیــم.

مشــارکت هــای معنــادار در فرآیندهــای
تجــاری بــه طــور فزاینــده ای در چارچــوب

 .1تحلیل های داده در ایجاد تفاوت

اقدامــات عملــی مدیریــت منابــع انســانی
شــناخته مــی شــوند .البتــه ،مدیــران منابــع

گذشــته :منابــع انســانی بــرای درک

انســانی همیشــه از جنبــه هــای خــاص در

ســاختار ســازمانی نیــروی کار ،هزینــه و

کلیــه فرایندهــا مشــارکت داشــته اند(.بــا

ابتــکارات منابــع انســانی کار مــی کرد.امــا آنها

انتشــار دســتورالعمل هــا و نظــارت بــر رفتــار

بــه انــدازه کافــی در زمینــه بررســی داده هــا ،

کارکنــان).

خوانــدن و تجزیــه و تحلیــل مهــارت نداشــتند.

اکنــون تعــداد زیــاد مشــاغل ،مدیــران

اکنــون :داده هــا پــول هســتند و هــر

منابــع انســانی را در ســایر فرآیندهــای تجــاری

متخصــص منابــع انســانی ارزش ایــن داده

نیــز درگیــر مــی کنــد .در گذشــته ،مدیــران

هــا را بــرای طبقــه بنــدی اســتراتژی مناســب،
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همه چیز درباره مدیریت منابع انسانی
بــرای مدیریــت منابــع انســانی درک مــی

کــه هــدف اســت ،مهــارت و رشــد بهتــری ارائه

کند.بــا اســتفاده از داده ،مــا مــی توانیــم بهــره

مــی دهنــد.

وری بهتــری را در تیــم مشــاهده کنیــم زیــرا هر

 .3تغییر به سوی تکنولوژی

معیــار از عملکــرد نیــروی کار تجزیــه و تحلیــل

پیشــرفت در ارتباطــات ماهــواره ای

مــی شــود که بــرای رشــد بهتــر مشــاغل نتیجه

و فنــاوری دیجیتــال و موبایــل همــه باعــث

گیــری مــی شــود.

تغییــر در تعامــات تجــارت هــا بــا یکدیگــر

 .2رشد شغل سریع شده است

و کارکنانشــان شــده اســت.امروزه بســیاری

گذشــته :نیــروی کار نســبت بــه

از انتقــاالت منابــع انســانی بــه صــورت

کارفرمــای خــود وفادارتــر بــود و مــی خواســت

دیجیتالــی تنظیــم شــده و بــا فنــاوری هدایت

در یــک ســازمان بــزرگ پیشــرفت کنــد .طبــق

مــی شــوند کــه بــه نوعــی ســرعت خاصــی بــه

گــزارش موسســه جهانــی مــک کینــزی ،

کل حــوزه عملکــردی داده اســت.

مشــخص شــد کــه از هــر  4نفــر  1نفــر دوســت

 .4بازخورد از عملکرد

دارنــد بــا هــدف کار کننــد و چابــک بماننــد.
اکنــون :نیــروی کار چابــک بــا گذشــت

گذشــته :شــرکتها قب ـاً بــرای شناســایی

زمــان افزایــش یافتــه اســت و مدیریــت

عملکردهــای کارمنــدان ،یــک بازخــورد ســاالنه

منابــع انســانی بیشــتر درگیــر اســتعدادها

داشــتند .گاهــي اوقــات ،اســتراتژي ســاالنه

اســت .بنابرایــن  ،واحــد منابــع انســانی

نســبت بــه ســاير كاركنــان ايــن تيــم بــه

اطمینــان مــی یابــد کــه کســب اســتعداد بــه

طــرز چشــمگيري انجــام مــي شــد كــه بــا

گونــه ای انجــام مــی شــود کــه بــرای زندگــی

افــرادي كــه از محــل كار بيــرون مــي رفتنــد،

بــه دنبــال کار نباشــند ،بلکــه در ازای وفــاداری

خاتمــه مــي يافت.بــرای مثــال ،مایکروســافت
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همه چیز درباره مدیریت منابع انسانی
از مکانیــزم بازخــورد بــه نــام  rankو yank
اســتفاده کــرد کــه آنهــا را بــه یــک سیســتم

نتیجــه گیــری در مــورد مدیریــت

بازخــورد ارتبــاط بهتــر تبدیــل کــرد.

منابــع انســانی

اکنــون :مکانیســم بازخــورد بیشــتر روی

بــا رونــق فرهنگ رو به رشــد اســتارتاپ،

سیســتم اتصــال کار مــی کنــد کــه تجزیــه و

بســیاری از مشــاغل کوچــک در بــازار ورود پیدا

تحلیــل و بازخــورد در بــازه هــای چنــد مــاه

کــرده و از طریــق نــوآوری محصــول خــود را

انجــام مــی شــود.طبق یــک مطالعــه توســط

عرضــه مــی کنند.نیازهــای مدیریــت منابــع

شــرکت بــرون ســپاری منابــع انســانی TriNet

انســانی یــک شــرکت کوچــک بــه انــدازه یــا

 85درصــد از هــر هــزار نفــر اگــر مکالمــه

پیچیدگــی شــرکت هــای بــزرگ نیســت.با

هــای عملکــردی بیشــتر بــا مدیــران خــود

ایــن وجــود ،حتــی شــرکتی کــه فقــط دو یــا

داشــته باشــند احســاس اطمینــان بیشــتری

ســه کارمنــد داشــته باشــد بــا مشــکالت مهــم

مــی کننــد.

مدیریــت پرســنل روبــرو اســت و در واقــع

در ســال هــای آینــده تغییرات بســیاری

دامنــه بیشــتری از مشــارکت تجــاری منابــع

مشــاهده خواهــد شــد.برخی از شــرکت هــا

انســانی دارد.

حتــی بخــش امــور انســانی را در شــرکت

مدیریــت منابــع انســانی امــروزه بــرای

هــای خــود نمــی خواهنــد کــه ایــن نتیجــه

وجــود و حفــظ موفقیــت یــک شــرکت بــا هــر

فنــاوری و اتوماســیون در اختیــار گرفتــن منابع

انــدازه و ماهیتــی یکپارچــه اســت .یک بخش

انســانی اســت.این ســبقت فقــط در مشــاغل

بــا ســاختار نیــروی انســانی کامــاً مؤثــر بــر

نوپــا و در مقیــاس کوچــک اتفــاق مــی افتــد،

اخــاق کل ســازمان تأثیــر مــی گــذارد.

امــا هرگــز نمــی دانیــم کــه چگونــه فنــاوری
مــی تواندتفــاوت هایــی را ایجــاد کنــد.
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